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بايضغِ َٔ إٔ ي٘ َاض٢ طٌٜٛ ا٫ إٔ تاصرن٘ ايع٢ًُ قصرلعًِ ايٓفػ ٖٛ عًِ َٔ ايعًّٛ اذتزٜج١ ْغبٝا 

فًِ ٜعٗض مبعٗضٙ ايع٢ًُ اذتزٜح ا٫ أٚخض ايكضٕ ايتاعع عؾض 

لهرتلث لهعرقى لهك ٍٙ عِ  لهفرط ٗلهلِ٘دٗلهرتلث لهغربى دت  ذوٗهٖ لهدتاهيخٚ  لهٛ  .ٙعٔر فجاة بى متمل
لهك ٍٙ عِ  بالد لهُٚ٘اْ ٗخاص  شكرلط ٗلفالطْ٘ ٗلهشط٘.ٗحن د أٍٓ ًرلحى تط٘هعوٍ لهِفض كٌا ٙوى

انفهسفح انَٕٛاَٛح انقدميح: -ا
  أٖتُت ف٢ أٍٚ ا٫َض بزصاع١ َا١ٖٝ ايٓفػ َٚعضف١ سكٝكتٗا

اصتبطت بزصاع١ ايٓفػ أٚ ايضٚح  ٚيشيو زلٝت  يف ايبزا١ٜ بأعِ عًِ ايٓفػ ) ٫ْٗا

 فايضٚح ف٢ اعتكارِٖ ٢ٖ َصزص ايغًٛى ٚبٗا فغضٚا ا٫س٬ّ ٚايتفهرلٚاذتػ

ٚا٫رصاى 

ًٕجاي : ٙرى لفالطْ٘ لْ لفلاه لالُصاْ هلا لثر عوى شو٘كٕ ٗلشدتجابدت

ادلزحهح انفسٕٛنٕجٛح ٔانثٕٛنٕجٛح -2
بزأ عًِ ايٓفػ ٜغتكٌ عٔ ايفًغف١ ٜٚضتبط بعًِ ايفغٝٛيٛدٝا "عًِ ٚظا٥ف ا٫عطا٤" 

يٝغتفٝز َٔ إَهاْٝات املٓٗر ايتذضٜب٢ ايش٣ نإ َغتدزَا ف٢ ٖشٙ ايعًّٛ .

ًجى : ًعرف  تأثري لملرض لهِفصى عوى لعضاء لجلصٍ
الفشيولوجية: ومن الزواد األوائل الذين ساهموا فى حتويل علم النفص إىل املزحلة 

فَٕــــــــــــــد
َٔ أبضط اعٗاَات٘ ف٢ زتاٍ ايزصاعات ايٓفغ١ٝ :

ّ 1879أْؾأ فْٛت أٍٚ َعٌُ جتضٜيب يعِ ايٓفػ بأملاْٝا عاّ

جتاصب َعًُ٘ اْصبت ع٢ً َٛضٛعني ُٖا ) ا٫سغاؼ ٚا٫رصاى ٚايؾعٛص(  

ّ 1881اعػ زت١ً ايزصاعات ايفًغف١ٝ عاّ    

هى:وركزت  البحوث  التحزيبية فى معمل فونت التحزيبى على ثالثة حماور  

ًجى : توٗق لهطعاَ لٗ لشدتِعاق هلئخ  عطر عًُٝات ا٫رصاى اذتغ٢ . -1
ا يطبٝع١ ايٓفغ١ٝ :ايت٢ تٗتِ بزصاع١ ايع٬ق١ بني املجرلات ٚا٫عتذابات ايٓاجت١ .-2

ًجى : هد فعى لهطفى عِ  ًعآ ة فٚوٍ هعب 
ا٫عتذاب١رصاع١ طَٔ ايضدع : ٖٚٛ ايفاصٌ ايظ٢َٓ بني ظٗٛص املجرل ٚصزٚص -3

ًجى : لهفاصى لهسًِى بني مساع ذرط لهدتوٚفْ٘ ٗلهرد عوٕٚ
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يزحهح االسرقالل-3
تؾهًت دبٗة١ دزٜةز٠   ٚ عاصض بعض ايعًُا٤ اصتباط عًِ ايٓفػ بعًِ ايفغٝٛيٛدٝا  ٚاعتدلٚٙ  َٔ ايتبع١ٝ 

يتشضٜضعًِ ايٓفػ َٔ ٖشٙ ايتبع١ٝ. 

َٚٓٗر عًةِ ايةٓفػ ٖةٛ    ٚحتزر َٛضٛع عًِ ايٓفػ ٖٛ رصاع١ ايغةًٛى ايعةاٖض٣ بةز٫ َةٔ رصاعة١ ايؾةعٛص.       

امل٬سع١ ٚايتذضب١ 

ًجى : فٍٔ لهصو٘ن ٗشبابٕ كالعب لهلرة ٙصدتخ٘ذ عوٚٔا )لُاُى ( ٗالميرهٓا الص قائٕ

ادلدرسح انثُائٛح
أسسٓا فَٕد ٔأشٓز 

ذاليٛذِ)ذرشز(

 )املباؽض٠ سزرت َٛضٛع عًِ ايٓفػ ٖٚٛ رصاع١) ارتدل٠ ايزاخ١ًٝ ايؾعٛص١ٜ

يًفضر

 بٗزف حتًًٝٗا اعتدزَت َٓٗر ا٫عتبطإ ايشات٢ يزصاع١ ارتدل٠ ايؾعٛص١ٜ

ٚصرٖا اىل عٓاصضٖا ا٫ٚي١ٝ  ) ايٛع٢ ٚايتفهرل ٚاملعضف١ (

ًرضًجى : لهوٓاب ه ًّ طبٚب ٗتصف هٕ ًاتععر بٕ

ادلدرسح انسهٕكٛح
)ٔاطسٌٕ(

ْعضت إىل عًِ ايةٓفػ عًة٢ أْة٘ )عًةِ ايغةًٛى( ايةش٣ حهةٔ ٬َسعتة٘

ٚقٝاع٘ َجٌ:)ايطشو ،ٚايبها٤،ٚايًعب (

صنظت ع٢ً ايغًٛى ٚيٝػ ايؾعٛص . 

اعتدزَت امل٬سع١ املٛضٛع١ٝ ارتاصد١ٝ يزصاع١ ايغًٛى ، بةز٫ َةٔ َةٓٗر     

ا٫عتبطإ . 

ًجى : قٚاط ُصب  لهوكاء هعدص ًا

يدرسح انرحهٛم انُفسٗ
)فزٔٚد(

. أنزت عًٞ أثض ايزٚافع اي٬ؽعٛص١ٜ عًٞ ايغًٛى

. ٚغضا٥ظ فطض١ٜ ٚق٣ٛ  ٚتض٣ إٔ ايغًٛى ايعاٖض٣ يًفضر ْتٝذ١ يزٚافع ٫ ؽعٛص١ٜ

َجٌ : ط٫ت ايًغإ اثٓا٤ اذتزٜح راخ١ًٝ ...

ٌٝأنزت ع٢ً ا٫ثةض ارتطةرل ملضسًة١ ايطفٛية١ املبهةض٠ فة٢ تهةٜٛٔ ٚتؾةه

ؽدص١ٝ ايفضر 

 ًِجى : تعوٍٚ لالباء الٗالدٍٓ لهص ق ٗلالًاُ  ٗلالخالق لحلص

يدرسح اجلشطهد
كْٕهز( -)كٕفكا

ٚيٝغت دظ١ٝ٥أنزت ع٢ً إٔ ا٫رصاى ع١ًُٝ ن١ًٝ 

فأْت تزصى ايٛد٘ َج٬ نهٌ ٫ نُذُٛع١ أدظا٤ نايعني ٚا٫ْف ٚا٫سٕ  

ٚايفِ ......اخل  

) قإْٛ ايصٝػ١ ايه١ًٝ ( ٜٚع٢ٓ ٖشا إٔ ايهٌ اندل َٔ زتُٛع أدظا٤ٙ.

ًثثجال : عِثث ًا ٙثث خى ًعوثثٍ لهفصثثى فثثٚالحغ لْ بعثثث لهطثثالب  ثثائبني ثثثٍ
ٙعرف لمسائٍٔ بع  ذهم  
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ادلؼزفٛحادلدرسح 
َٕٔرياٌ - ٔدَٔاند  -سكُز 

بةني املةجرل ٚا٫عةتذاب١     ايعك١ًٝ ايت٢ تتٛعةط  رصاع١ ايعًُٝات املعضف١ٝ قاَت 

٫ٕ عًٛى ا٫ْغإ يٝػ زتضر اعتذاب١ بغةٝط١ ملٓبة٘ بةٌ ٜتطةُٔ عًُٝةات      

عك١ًٝ َجٌ ا٫ْتباٙ ٚا٫رصاى 

يفِٗ ايعًُٝات املعضف١ٝ  املٓٗر املٛضٛع٢ ت اعتدزَ

َج٬ : املشانض٠ ٚايتعًِ ٜتطًب ا٫ْتباٙ ٚا٫رصاى 

ٖٛ ايزصاع١ ايع١ًُٝ يهٌ دٛاْب ايغًٛى ا٫ْغا٢ْ ٚأسٝاْا اذتٝٛا٢ْ صرا ع٢ً شتتًف املٓبٗات"

ٓ٘ عوٍ ٙ هط لهع٘لٓر لهِفصٚ ج : هعوٍ لهِفض ؟ ط : لقرتح : تعرٙفا لشرتظادٙا 
:ــح اندراسح انؼهًٛـــــ

ايغ٪اٍ : )نٝف ْعضف ( اصبح اِٖ َٔ ايغ٪اٍ َاسا ْعضف .ٚ ايٛصٍٛ اىل املعًَٛات ٚيٝػ تأنٝز املعًَٛات (ٖٞ ) أعًٛب 

ط : لقرتح : تعرٙفا لشرتظادٙا  هو هلش  لهعوٌٚ  هعوٍ لهِفض ؟
هى اسلوب منظم فى مجع املعلومات وحتليلها حتليل موضوعى 

  ـى :ٔانؼهــــــــــــــ
عًغ١ً َذلابط١ َٔ اذتكا٥ل ٚاملفاِٖٝ ٚايكٛاْني ٚايٓعضٜات ْصٌ ايٝٗا بامل٬سعات ٚايتذاصب 

ًجى : دهلش  ُسالء لملصخات لهِفصٚ  ملعرف  طرق عالذٍٔ
:انسهــــــــــــــــــــــــٕك

نٌ َا ٜصزص عٔ ا٫ْغإ َٔ اعتذابات صرًا عًٞ شتتًف املجرلات 

ٚايغًٛى ا٫ْغا٢ْ ف٢ ايػايب زتُٛع١ َٔ ا٫عتذابات .  

ًجى : لملعى ٙع  شو٘ن ظآرى ...ٗلهدتفلري ُعاط دلخوى 
ٓ٘ كى لفعاي لالُصاْ ظآرة لٗ  ري ظآرة هدل عوٍ ًِبٔاتح تعرٙفا لشرتظادٙا هوصو٘ن ؟ط: لقرت

 :ادلصٛــــــــــــــــــــــــــــز
ٜجرل ْؾاط ايها٥ٔ اذت٢ أٚ ٜػرلٙ اٜٚٛقفٖ٘ٛ ا٣ عاٌَ خاصد٢ أٚ راخ٢ً 

ٙا هوٌجري ؟ ...ٓ٘ طاق  ًغرية هِعاط لهلائّ لحلى ًرتبط  باعضاء لحلض ط: لقرتح تعرٙفا لشرتظاد
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:: ذُقسى اىل َٕػاٌ ًْا  إَاع ادلصرياخ    
مجريات داخلية مجريات خارجية 

ت٪ثض ع٢ً ا٫ْغإ َٔ راخ٢ًٖٚ٘ ايت٢ ٢ٖٚ ايت٢ ت٪ثض ع٢ً ا٫ْغإ َٔ خاصد٘

مادية
نض١ٜ٩ ثعبإ

اٚ زلاع صٛت ايدلم ٚايضعز 
نتكًص عط٬ت املعز٠ اثٓا٤ فسيولوجية

ادتٛع 

اٚ اخنفاض َغت٣ٛ ايغهض ف٢ 

ايزّ

نض١ٜ٩ صزٜلاجتماعية

نفسيةاٚ زلاع خدل ٚفا٠ ؽدص قضٜب
نارتٛف

ايش٣ ٜزفع ا٫ْغإ يًٗضب 

ٚقٕو تّ انكائٍ احلٙ كاسرجاتح دلٕقف تسثة يُثّ أ يصري .َشاط 
: تٓاٍٚ ايطعاّ ٖٛ ا٫عتذاب١ ايطبٝع١ٝ يزافع ادتٛع 1َجاٍ 

: رَع ايعني تًكا٥ٞ يزخٍٛ اٟ دغِ غضٜب فٝٗا . 2َجاٍ 

َجٌ : حتضٜو ايشصاع اعتذاب١ يًضر ع٢ً ايتش١ٝ 

ا٫ْؾط١ اذتضن١ٝا٫ْؾط١ ا٫دتُاع١ٝا٫ْفعاي١ٝا٭ْؾط١ ا٭ْؾط١ ايعك١ًٝ

ٚا٫بزاع  ايتفهرل

ٚا٫ْتباٙ  ٚايتعًِ ٚايتشنض

َجٌ : مماصع١ يعب١ 

ايؾطضْر 

ٚاذتب  ايفضح ٚ اذتظٕ

ٚايهضا١ٖٝ ٚارتٛف 

ٚايػطب 

َجٌ : نضا١ٖٝ صا٥ش١ 

ايغذا٥ض   اٚ ارتٛف َٔ

ايف٦ضإ

ا٫ْبغاط ٚا٫ْطٛا٤

ٚايتعإٚ 

َجٌ : املؾاصن١ ف٢ 

ا٫عُاٍ ارترل١ٜ 

املؾ٢ ٚايهتاب١

ٚايًعب 

َجٌ : يعب نض٠ 

ايكزّ
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ايتٓب٪ بايغًٛىفِٗ ٚتفغرل ايغًٛى اٱْغا٢ْ

)ايتٛقع(

ضبط ايغًٛى ٚايتشهِ فٝ٘

ٖٛ ا٫ساط١ ايؾا١ًَ بهٌ 

دٛاْب افعاٍ ا٫ْغإ

َٔ  اٚتفغرلٖٚٚصفٗا بزق١ 

. اخ٬ٍ أعباب سزٚثٗ

َجاٍ : قز ٜهٕٛ صنٛب ايغٝاص٠ 

يًشٖاب يًُزصع١ اٚ ارتضٚز يف ْظ١ٖ 

.

َج٬ :  ارتٛف عٓز ايطفٌ قز ٜهٕٛ 

عبب٘ ع٤ٛ َعا١ًَ ايٛايزٜٔ اٚ 

َؾاٖز٠ اف٬ّ ايضعب

ٖٛ تٛقع َغبل بإ

فضر َعني عٝغًو 

بطضٜل ستزر٠ ف٢ 

ظٌ تٛافض ظضٚف 

َع١ٓٝ 

فِٗ ٚتفغرل ايغًٛى 

ٜغاعز ف٢ ايتٓب٪ 

بغًٛى ايفضر يف 

املغتكبٌ .

َجاٍ : عٓزَا ٜهٕٛ طايب 

َتفٛم ْتٛقع رخٛي٘ 

نًٝ٘ ق١ُ .

َجاٍ اخض : عٓزَا ٜهٕٛ

ايطايب ٬َُٗ 

يزصٚع٘ ْتٛقع 

صعٛب٘ ف٢ ا٫َتشإ

ٖٛ ضبط ايعضٚف ايت٢ تغبب سزٚخ 

ظاٖض٠ َع١ٓٝ بؾهٌ ذنكل 

ايٛصٍٛ يًٗزف 

ايتفغرل ٚايتٓب٪ يًغًٛى ٜغاعز ف٢

ضبط ٖشاايغًٛى ٚايتشهِ فٝ٘  

أ١ُٖٝ ايطبط ٚايتشهِ  : 

حتغني ع١ًُٝ ايتعًِ.  - 1

تكًٌٝ ٖزص ايطاقات ايبؾض١ٜ. -2

ت١٦ٝٗ أعباب ايصش١ ايٓفغ١ٝ يٮفضار.ة 3    

َج٬ : اسا عضفٓا ٌَٝ طايب ملار٠ ايعًّٛ ْٛفض 

َجٌ طٜاص٠ املعاٌَ ٚاملؾاصن١ ف٢ ي٘ ايعضٚف 

املغابكات ايع١ًُٝ 

َجاٍ : ؽدص َٓشضف

تفغرل ٚفِٗ ايغًةةةةةةةةةةةةٛى : بغبب أصزقا٤ ايغ٤ٛ

ةة٪ : َاراّ َع ٖ٪٤٫ أ٫صزقا٤ عٝظرار احنضاف٘تٓبةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةاي

ايغًةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةٛى : ْبعزٙ عٔ ٖ٪٤٫ ا٫صزقا٤ضبط 

ْٚصٌ يًكٛاْني ايغًٛن١ٝ بعز ايعزٜز َٔ ايزصاعات إٔ َجٰ: ) أصزقا٤ ايغ٤ٛ َٔ أعباب ا٫حنضاف (

يكز اتغع زتاٍ عًِ ايٓفػ يٝؾٌُ َععِ املٝارٜٔ اييت ٜعٗض فٝٗا عًٛى ا٫ْغإ

ٚحهٔ تصٓٝف زتا٫ت عًِ ايٓفػ ٚفضٚع٘ ايٞ زتُٛعتني نبرلتني ٜٚٓزصز حتت نٌ َٓٗا عزر َٔ ايفضٚع 
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اجملاالخ االساسٛح نؼهى انُفس ) انُظزٚح (
ٖٚشٙ اجملا٫ت تضنظ عًٞ حتكٝل ٖزفني َٔ اٖزاف عًِ ايٓفػ ُٖٚا 

ٚايتٓب٪ بايغًٛى  -:)فِٗ ايغًٛى 

اييت تفغض ايغًٛى ٚتغاعز عًٞ ايتٓب٪ ب٘ ايعا١َ  كٛاْني ايايٛصٍٛ ايٞ  تٗزف ٖشٙ اجملا٫ت ايٞ  :ايتعضٜف 

رٕٚ إ ْضنظ عًٞ ايتطبٝل ايعًُٞ هلا 

َٔ اِٖ ٖشٙ اجملا٫ت:

اٖتُاَات٘ َٚٛضٛعات٘اجملال

ٜكزّ ا٫عاؼ ايٓعض٣ يهٌ فضٚع عًِ ايٓفػ ٖٚٛ املزخٌ يهٌ ايعًّٛ ايٓفغ١ٝ -1عًِ ايٓفػ ايعاّ

ايعا١َ اييت تفغض ايغًٛى.ٜٗتِ بايكٛاْني -2

ٜٗتِ بايزصاع١ ايٓعض١ٜ يعاٖض٠ ْفغ١ٝ َع١ٓٝ -3

َٔ َٛضٛعات٘ ايزٚافع ٚا٫ْفعا٫ت/ا٫سغاؼ ٚايؾدص١ٝ ٚايشنا٤-4

َجاٍ : ٚضع قٛاْني عا١َ تفغض ظٛاٖض ْفغ١ٝ َجٌ ارتٛف َٔ ا٫َانٔ املضتفع١ اٚ ظاٖض٠ -5

ايعٓف 

عًِ ايٓفػ

ايفغٝٛيٛدٞ

يًغًٛىرصاع١ ا٫عػ ايفغٝٛيٛد١ٝ -1

رصاع١ ادتٗاط ايعصب٢.-2

رصاع١ ٚظا٥ف ايػزر ٚا٫عطا٤ ٚتاثرلٖا ع٢ً ايغًٛى. -3

َجٌ : رصاع١ تأثرل ايػز٠ ايزصق١ٝ ع٢ً عًٛى ا٫ْغإ -4

عًِ ْفػ ايُٓٛ

أٚ ا٫صتكا٥ٞ

ٜٗتِ بايُٓٛ ٚا٫صتكا٤ ا٫ْغا٢ْ ٚايعٛاٌَ ايت٢ تؾةهٌ ايغةًٛى َٓةش املة٬ٝر سةيت ايؾةٝدٛخ١ -1

ٚايٛفا٠

ٜٗتِ بزصاع١ ايتػرلات ايت٢ تطضا ع٢ً ايفضر ف٢ َضاسٌ منٛٙ  -2

ة ٜزصؼ ايكٛاْني ايعا١َ ايت٢ رنطع هلا ايُٓٛ 3

َجاٍ : رصاع١ ايتػرلات ايت٢ حتزخ ف٢ فذل٠ املضاٖك١ َجٌ ايُٓٛ ادتغ٢ُ ٚايعك٢ً ٚا٫ْفعاىل 

عًِ ايٓفػ

ا٫دتُاع٢

ا٫ٖتُاّ بتأثض عًٛى ايفضر باجملتُع .-1

ا٫ٖتُاّ بتاثرل ايفضر ف٢ ا٫خضٜٔ . -2

َٚٔ َٛضٛعات٘ ايؾا٥عات ٚايتعإٚ ٚايتٓافػ-3

َجاٍ : تأثض ايفضر بجكاف١ ايب١٦ٝ ايت٢ ٜعٝؿ فٝٗا-4

ٚ ادتُاعات بٗزفا٫ٖتُاّ بزصاع١ ايفضٚم بني ا٫فضار أ-1عًِ ايٓفػ ايفاصم

نؾف اعباب ٖشٙ ايفضٚم  &

املغاعز٠ ف٢ ع١ًُٝ ايتٛدٝ٘ ايتع٢ًُٝ  &

تعكٝب : 

. إسا نإ عًِ ايٓفػ ايعاّ ٜبني يٓا نٝف ٜتؾاب٘ ا٭فضار

تم تحمیل المذكرة من موقع مذكرات جاھزة للطباعة
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. ٕٛفإٕ عًِ ايٓفػ ايفاصم ٜبني يٓا نٝف رنتًف

َجٌ : رصاع١ ايفضٚم ايفضر١ٜ ف٢ ايغُات ايؾدص١ٝ ٚايشنا٤

– ا٫ْتباٙ-ا٫سغاؼ( اذت٢ايها٥ٔيز٣ايت٢ حتزخايزاخ١ًٝاملعضف١ٝبايعًُٝاتٜٗتِ ❒عًِ ايٓفػ املعضف٢

ا٫رصاى

ايغًٛن٢ايع٬ز املعضف٢عتدزاّباايغًٛىتعزٌٜف٢اعتدزاَٜ٘تِ ❒

َجٌ : تػٝرل عًٛى طفٌ ٫ٜضٜز ايشٖاب اىل املزصع١ بادتٛا٥ظ ٚاملهافأ٠

اجملا٫ت ايتطبٝك١ٝ ) ايع١ًُٝ (

تضنظ ع٢ً حتكٝل اهلزف ايجايح َٔ أٖزاف عًِ ايٓفػ ٖٚٛ )ضبط٘ ايغًٛى ٚتٛدٝ٘ ٚايتشهِ فٝ٘( 

ف٢ َٝارٜٔ ايٓؾةاط   اتٗزف ٖشٙ اجملا٫ت اىل اعتجُاص َا تٛصًت ايٝ٘ ايفضٚع ا٫عاع١ٝ ٚتطبٝل قٛاْٝٓٗ :ايتعضٜف 

ا٫ْغا٢ْ املتٓٛع١  

َٚٔ اِٖ ٖشٙ ايفضٚع ايتطبٝك١ٝ َا ٢ًٜ:

اْرًاياذّ ٔيٕضٕػاذّ اجملال
ٜٗتِ بتطبٝل قٛاْني عًِ ايٓفػ ف٢ زتاٍ ايذلب١ٝ ٚايتعًِٝ -1عًِ ايٓفػ ايذلب٣ٛ

ٜٗتِ بتطبٝل قٛاْني ايتعًِ ف٢ زتاٍ ايتزصٜػ  -2

ٜٗتِ بٛضع املٓاٖر ايزصاع١ٝ ايت٢ تتٓاعب َضسً٘ منٛ ايط٬ب . -3

َجاٍ : ٚضع َٓاٖر رصاع١ٝ تٓاعب ط٬ب املضس١ً ا٫بتزا١ٝ٥ -4

ٜٗتِ بتطبٝل قٛاْني عًِ ايٓفػ  ف٢ َٝزإ ايصٓاع١ -1ايٓفػ ايصٓاع٢ عًِ

ٜٗتِ حبكٝل ايضضا ايٓفغ٢ ٚامل٢ٓٗ يًعاًَني ٚسيو باختٝاص ايعٌُ املٓاعةب ية٘ ٚتزصٜبة٘ -2

عًٝ٘

اختٝاص  ايعُاٍ ا٫قٜٛا٤ بزْٝا ي٬عُاٍ ايت٢ تتطًب زتٗٛرا نبرلاَجٌ : -3

ٜٗتِ بتطبٝل قٛاْني عًِ ايٓفػ ف٢ َٝزإ ايتذاص٠ -1عًِ ايٓفػ ايتذاص٣

ٜٗتِ بزصاع١ ايعٛاٌَ ايٓفغ١ٝ ايت٢ ت٪ثض ف٢ املغتًٗهني ٚطضم َعاًَتِٗ-2

َجٌ : ختفٝض ا٫ععاص ٚعٌُ خصَٛات ع٢ً ايغًع دتشب املؾذل٣-3

ٜٗتِ بتطبٝل قٛاْني عًِ ايٓفػ ف٢ امل٪عغات ايعغهض١ٜ  -1عًِ ايٓفػ اذتضب٢

ايزقٝل يًذٓٛر ٚايطباط ٚتٛدِٝٗ اىل امل١ُٗ ايت٢ تٓاعبِٗ .ٜٗتِ با٫ختٝاص -2

ٜٗتِ بضفع ايضٚح املع١ٜٛٓ يًذٓٛر يتشكٝل ايٓصض ف٢ املعاصى َٔ خ٬ٍ ايزعا١ٜ ٚاذتةضب-3

ايٓفغ١ٝ 

َجٌ : اختٝاص ضباط ٚدٓٛر نتا٥ب ايصاعك١ مبٛاصفات َع١ٓٝ-4

عًِ ايٓفػ ا٫نًٝٓه٢ 

أٚ ايعٝار٣

ات ايٓفغ١ٝ ٚايعك١ًٝ نايكًل ٚاهلغترلٜاٜٗتِ بزصاع١ اعباب ا٫ضطضاب-1

ف٢ ا٫صاب١ با٫َضاض ادتغ١ُٝٚاثضٙ  ٜٗتِ بزصاع١ املضضٞ ايٓفغ٢ -2



8

َجٌ : تعضض اسز ا٫فضار يصز١َ ْفغٝ٘ ارت اىل اصابت٘ بؾًٌ دغ٢ُ-3

ٚايتعاٌَ ا٫َجٌ َع ايب١٦ٝ ٜٗتِ بزصاع١ ايع٬ق١ بني ا٫ْغإ ٚب٦ٝت٘ -1عًِ ايٓفػ ايب٢٦ٝ

ٚايتصشضٜٗتِ بزصاع١ املؾه٬ت ايب١ٝ٦ٝ  نايتًٛخ ٚا٫طرساّ ٚايطٛضا٤ -2

َجٌ تأثرل ايظساّ ٚايهجاف١ ايغها١ْٝ ع٢ً صش١ ا٫ْغإ -3

عًِ ايٓفػ ايغٝاع٢ :

ٜٗتِ بفِٗ ايغًٛى ايغٝاع٢ ٫ٕ عًِ ايٓفػ َضأ٠ ايغٝاع١ ٚايعهػ صشٝح 

ٜٗتِ بفِٗ ايع٬قات املذلابط١ بني ا٫فضار ٚاملٛاقف ٚايت٢ تتاثض باملعتكزات ٚايزٚافع 

زتاٍ َتعزر ايتدصصات ٜاخش َارت٘ َٔ ) عًِ ا٫ْغإ ٚا٫دتُاع ٚايفًغف١ ٚا٫قتصار......اخل

تطبل ايٓعض١ٜ ايٓفغ١ٝ ايغٝاع١ٝ ف٢ :

ٚايتطضف ايغٝاع٢ ة ايعٓف ايعضق٢ َجٌ اذتضٚب ٚا٫بار٠ايزٚص ايكٝار٣ ٚايغًٛى ايعٓصض٣ ة ايٓظع١ ايك١َٝٛ 

تهٜٛٔ ايغٝاعات ايزاخ١ًٝ ٚارتاصد١ٝ ٚرٚص ٚعا٥ٌ ا٫ع٬ّ ف٢ ايتصٜٛت 

َجاٍ : تفغرل عًٛى ايفضر ايغٝاع٢ 

-املٛضٛع ايضابع : 

َٓاٖر ايبشح ف٢ عًِ ايٓفػ

 ع٢ًُ يًٛصٍٛ اىل ايكٛاْني. يه٢ ٜهٕٛ ايفضر عاملا أٚ باسجا ْفغٝا ٫بز إٔ ٜغتدزّ َٓٗر

 فعًِ ايٓفػ ذنكل اٖزاف٘ َٔ خ٬ٍ َٓاٖر ايبشح

 ايطبٝع٢ إ ختتًف َٓاٖر ايبشح يف عًِ ايٓفػ ٫خت٬ف ايعٛاٖض ايٓفغ١ٝ َٔٚ

ٚايغًٛن١ٝ َٚٔ ٖشٙ املٓاٖر

يُٓـــــــــــج االسرثــــــــــطاٌ
  تعضٜف َٓٗر ا٫عتبطإ:

يشات٘ يٝددلْا عُا ٜزٚص بزاخً٘ َٔ أفهاص َٚؾاعض ٚأساعٝػ. ٖٛ ٬َسع١ ايفضر يٓفغ٘ ٚتأًَ٘

امل٬سع١ ايشات١ٝ. -امل٬سع١ ايزاخ١ًٝ  -ايتأٌَ ايشات٢  –:  ايتأٌَ ايباط٢ٓ  اٜطآ ٜغ٢ُ    

:  َاْفعً٘ سني ْصف َا ْؾعض ب٘ َٔ َؾاعض ٭سز ا٭صزقا٤. 1َجاٍ 

تم تحمیل المذكرة من موقع مذكرات جاھزة للطباعة
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:  سني خندل ايطبٝب مبا ْؾعض ب٘ َٔ أمل.    2َجاٍ

َجاٍ َٔ عٓزى : عٓزَا ٜصف ٫عب نض٠ َؾاعضٙ بعز فٛط فضٜك١ اٚ خغاصت٘

 َدلصات اعتدزاّ َٓٗر اٱعتبطإ )أُٖٝت٘( : -2

َٓٗر اٱعتبطإ َٓٗر ٫غ٢ٓ عٓ٘  ف٢ عًِ ايٓفػ  سٝح أْ٘ ٜغتدزّ ف٢ اذتا٫ت نايتاي١ٝ 

رصاع١ ايعٛاٖض ايٓفغ١ٝ : نأس٬ّ ايّٓٛ ٚ ا٫ْفعا٫ت .-1

املضاٖل ملغتكبً٘ امل٢ٓٗ ) اس٬ّ ٜكع١ (َجٌ ختٌٝ 

ملعضف١ َا عٓزَا ٜطًب َٔ ايفضر ا٫داب١ ع٢ً زتُٛع١ َٔ ا٫ع١ً٦ ؽفٜٛا اٚ حتضٜضٜا اٱعتفتا٤ات ايؾدص١ٝ :-2

 يزٟ ايفضر َٔ ٍَٝٛ ٚصغبات .

َجٌ اختباص  املكاب١ً ايؾدص١ٝ يط٬ب ادتاَعات 

ايع٬ز ايٓفغ٢ : سٝح ٜغتُع املعاجل اىل َا ٜضٜٚ٘ املضٜض َٔ َؾاعضٙ  يٝتعضف عًٞ َضض١ ٚع٬د٘-3

َجٌ دًغ١ ايع٬ز عٓز ايطبٝب ايٓفغ٢ 

ايتعضف عًٞ ٍَٝٛ ا٫فضار .-4

أٚد٘ ايٓكز املٛد١ٗ إىل َٓٗر اٱعتبطإ :ة 3

قز ٜتعُز تطًٌٝ ايباسح أٚ خزاع٘ .ة 1

َجٌ اخفا٤ املضٜض بعض ا٫عضاص اثٓا٤ ايع٬ز ...اٚ اخفا٤ طايب خدل صعٛب٘ 

إٔ ايؾدص أثٓا٤ اٱعتبطإ ٜٓكغِ إىل باسح َٚبشٛخ ٚاسز ُٖٚا عًُٝتإ عكًٝتإ َتطارإة 2

َج٬ املضٜض ٜصف َؾاعضٙ ثِ ٬ٜسغ ْفغ٘ اثٓا٤ ايٛصف

يصاسب٘ . إٔ ايتأٌَ ايشات٢ ٜتأثض بارتدل٠ ايؾدص١ٝة 3

َج٬ نٌ ؽدص ٜصف َؾاعضٙ َٔ ٚد١ٗ ْعضٙ ارتاص١ عٔ َؾادض٠ َع١ٓٝ

قف ايتفهرل ايعُٝل ٚ ا٫ْفعا٫ت اذتار٠ ٚايكٝاّ باعُاٍ ؽاق١ ٜصعب أعتدزاَ٘ ف٢ َٛاة 4

َجٌ ع٪اٍ ا٣ فضر ف٢ َٛقف اْفعاٍ ...) َاسا تؾعض (

َٚٓدفطٞ ايكزص٠ ايًػ١ٜٛ .ٜصعب اعتدزاَ٘ َع ا٫طفاٍ ة 5

ادلُٓـــــج انرجزٚثـــــٗ

 تعضٜف املٓٗر ايتذضٜيب :

ٚضبط املتػرل ايزخٌٝيف املتػرلات َع ايتذهِ  ن١ُٝ صاص١َ رل عًٞ َتػرل أخض بطضٜك١ رصاع١ اثض َتػ

َجاٍ : أثض ايطٛضا٤ عًٞ ايتشصٌٝ ايزصاع٢

َجٌ : رصاع١ اثض ايظٜار٠ ايغها١ْٝ ع٢ً ايت١ُٝٓ 

ؽضٚط املٓٗر ايتذضٜيب:
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ٖٚٛ ايتشهِ ايهُٞ ايصاصّ يف املتػرلات اييت تصٓف إيٞ:ايطبط ايتذضٜيبة 1

أ( َتػرل َغتكٌ :  املضار َعضف١ َزٟ تأثرلٙ)ايطٛضا٤(

(َزٟ تأثضٙ) ايتشصٌٝ ايزصاع٢ ملضار َعضف١ب( َتػرل تابع:      ا

َجٌ ايت١ٜٛٗ  دة( َتػرل رخٌٝ:     املضار عظي٘ ٚعزّ رخٛي٘ اثٓا٤ ايتذضب١

ٚاْكطاع ايهٗضبا٤

اعتدزاّ زتُٛعتإ -2

َتهاف٦تإ

(أ( زتُٛع١ جتضٜب١ٝ : تتعضض يًُتػرلاملغتكٌ. ) ايطٛضا٤ 

ًُتػرل املغتكٌ .يب(زتُٛع١ ضابط١: ٫ تتعضض 

تعضٜض اجملُٛع١ ايتذضٜب١ٝ يًُتػرل املغتكٌ ثِ َكاص١ْ أرا٥ٗا باجملُٛع١ ايطابط١املعادت١ ايتذضٜب١ٝ-3

بٝإ اثض املتػرل املغتكٌ عًٞ اجملُٛع١ ايتذضٜب١ٝ عٛا٤ با٫دناب اٚ ايغًبايتكِٜٛ-4

ادلُٓـج شثـــّ انرجزٚثـٗ

  تعضٜف املٓٗر ؽب٘ ايتذضٜيب :

ف٢ املتػرلات رصاع١ ايع٬ق١ بني َتػرلٜٔ نُا ُٖا عًٝ٘ ف٢ ايٛاقع رٕٚ ايتشهِ 

َت٢ ٜغتدةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةزّ

َا ٢ٖ اخ٬قٝات ٚ ٜغتدزّ املٓٗر ؽب٘ ايتذضٜب٢ عٓزَا ٜتعظص اعتدزاّ املٓٗر ايتذضٜب٢ ٫عتباصات اخ٬ق١ٝ

 اخ٬قٝات ايعًِ عزّ تعضٜض ايفضض يًدطض ٚاملٗا١ْ ايعًةةةةةةةةةةةِ

نٝف تتِ ايتذضب١ ف٢ املٓٗر ؽب٘ ايتذضٜب٢

ادلُٓــــج االكهُٛــكٗ

تعضٜف املٓٗر ا٫نًٝٓٝهٞ:

ٖٛ َٓٗر رصاع١ اذتاي١ بادضا٤ حبح تفص٢ًٝ ؽاٌَ ٚعُٝل عٔ ؽدص ٚاسز حجٌ ايعاٖض٠ املضار رصاعتٗا 

ادلصال انصاَٙ ادلصال االٔل
رصاعةة١ ايفةةضٚم بةةني املةةتدًفني عكًٝةةا ٚبةةني َتٛعةةط٢ 

ايشنا٤ ف٢ ايتفاعٌ ا٫دتُاع٢ ف٬ ْغتطٝع إٔ حنةٍٛ 

بعض ايٓاؼ اىل َتدًفني عكًٝا يه٢ ْكاصِْٗ بػرلِٖ .

رصاع١ ايفضٚم بني َز٢َٓ املدزصات ٚغرل املزَٓني ف٢

عضع١ ا٫رصاى ف٬ ْغتطٝع اخ٬قٝا إ ْعط٢ املدزصات 

يبعض ايٓاؼ ٚحنٛهلِ اىل َزَٓني ست٢ ْكاصِْٗ  بػرل 

املزَٓني

تم تحمیل المذكرة من موقع مذكرات جاھزة للطباعة
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َجٌ رصاع١ َضض ا٫نت٦اب ٚحتزٜز اعباب٘ عٓز ؽدص َا 

َتطًبات املٓٗر ا٫نًٓٝه٢ :&&

رصاع١ تاصٜذ ايفضر ٚايب١٦ٝ ا٫دتُاع١ٝ ايت٢ ْؾأ فٝٗا ٚايعضٚف احملٝط١ ب٘

ت ٚاملكاٜٝػتطبٝل ا٫ختباصا

يتهٜٛٔ صٛص٠ ؽا١ًَ َٚتها١ًَ عٔ ؽدص١ٝ ايفضر .ادضا٤ َكاب٬ت ؽدص١ٝ 

اعتدزاَات املٗر ا٫نًٓٝه٢ :

. ٜغتدزّ يف ايعٝارات ايٓفغ١ٝ يع٬ز إضطضابات ايؾدص١ٝ

 َٕجٌ ع٬ز ا٫رَا

ٜ٘غتدزّ يف ايتٛدٝ٘ املٗين سٝح ٜتِ َعضف١ قزصات ايفضر يتٛدٝٗ٘ ايٞ امل١ٓٗ اييت تٓاعب .

 َجٌ ادضا٤ َكاب١ً َع ؽدص يًشصٍٛ ع٢ً ٚظٝف١

ادلُٓج انٕصفــــــــــٗ
 ا٫خض٣ٚبني  ايعٛاٖضبٝٓٗاٚايع٬ق١ع١ايزصاضٛعَٛايعاٖض٠سٍَٛعًَٛاتمجعإىلٜٗزف.

 ايَُٓٛعاٖضتتبعامناط عًٛى ا٫فضار ٚتغذًٝٗا مبكاٜٝػ رقٝك١ َجٌ ١سع٬َ

 ست٢ ا٫ٕ  1980َجٌ َعضف١ ايتػرلات ايت٢ طضأت ع٢ً عًٛى ايط٬ب يًُضس١ً ايجا١ْٜٛ َٓش

:طضٜكتٝةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةٜٔؾٌُ

 :ةة١ايطٛيٝةةةايطضٜك١. أ

أفضارزتُٛع١أٚيفضرط١ًٜٛط١َٝٓيفذل٠َاظاٖض٠تتبعفٝٗاٜٚتِ

. يٓفػ ا٫فضاراملدتًف١ عُضٙعٓٛات٢ايُٓٛفَعاٖضتتبعَجٌ

عاَا  35َجٌ رصاع١ يٜٛػ تضَإ يًصفات ايعك١ًٝ ٚادتغ١ُٝ اعتُضت 

املغتعضض١ايطضٜك١. ب

ف٢ اعُاص شتتًف١ا٫فضارَٔنبرل٠ع١ٓٝيف٢ َضس١ً عُض١ٜ َع١ٓٝ َاظاٖض٠تتبعفٝٗاٜتِ

عٓٛات 4ٔ عٓتإ اىل َجٌ رصاع١ ظاٖض٠ ايُٓٛ عٓز ا٫طفاٍ َٔ ع
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ايجا١ْٝايٛسز٠ 

ايزٚافع ٚا٫ْفعا٫ت

 ا٫ٚ ايزٚافع ا٫ْغا١ْٝ

تعضٜف ايزافع

ساي١ راخ١ًٝ َٔ ايتٛتض حتضى عًٛى ايفضر ٚتزفع٘ ايٞ ايكٝاّ بغًٛى َعني ، أٚ حتكٝل ٖزف . ايزافةةع :

ؼ: اقذلح تعضٜف اعذلؽار٣ يًزافع ..؟ ٖٛ اعتعزار ي٘ ٚد٘ راخ٢ً ستضى ٚخاصد٢ ٖٛ اهلزف َٛد٘ يًغًٛى 

َجةةةةةاٍ : رافع ادتٛع ذنضى ايفضر ٜٚغتجرل ْؾاط٘ ٜٚزفع٘ اىل ايكٝاّ بغًٛى َعني ٖٛ ايبشح عٔ ايطعاّ .

َجاٍ َٔ عٓزى : ايٓذاح ٚايتفٛم رافع يًُشانض٠ 

ٚزذثط يفٕٓو اندافغ تانؼدٚد يٍ ادلفاْٛى االخز٘ ندرجح ٚصؼة انرًٛز تُٛٓا  يُٓا :
احلاجـــــــــــــــــــــح

٢ٖ افتكار ايفضر يؾ٧ َا ٜذلتب عًٝ٘ ْٛع َٔ ايتٛتض ٜزفع٘ اىل ايكٝاّ بٓؾاط َعني ٫ؽباع اذتاد٘ .

َجاٍ  ْكص املا٤ ٜ٪رٟ ايٞ ) ساد٘ يًُا٤ (  . 

َجاٍ : ْكص ا٫سغاؼ با٫َإ ٜ٪ر٣ يًدٛف ايؾزٜز 

احلافــــــــــــــــــــــــز
بغًٛى ٫ؽباع ساد١ فغٝٛيٛد١ٝ تطُٔ ايبكا٤ٖٛ ايٛد٘ ايزاخ٢ً احملضى يًزافع فٗٛ ٜزفع ايفضر َٔ ايزاخٌ يًكٝاّ 

َجاٍ : تكًصات املعز٠ ق٣ٛ ستضن١ اثٓا٤ ادتٛع 

َجٌ ا٫سغاؼ با٫صٖام سافظ يًّٓٛ ٚا٫عذلخا٤

انثاػــــــــــــــــــــس
ٜٚؾبع٘ ف٢ ٚقت ٚاسز  ؽ٧ خاصد٢ )َار٣ أٚ ادتُاع٢ ( ٜغتجرل ايزافعٖٛ ٚايٛد٘ ارتاصد٢ احملضى يًزافعٖٛ 

ٜزفع ايفضر يًكٝاّ بغًٛى يًشصٍٛ عًٝ٘  

    ادتا٥ظ٠ تعز باعح ع٢ً ايتفٛمَجاٍ : 

َجاٍ طعاّ ف٢ ارتاصز ٜجرل رافع ادتٛع عٓزى

تم تحمیل المذكرة من موقع مذكرات جاھزة للطباعة
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ٔانرًصٛم انٕصفاخلصائصو

1

اندٔافغ قٕٖ داخهٛح 
.ال َالحظٓا يثاشزج 

فٓشٔ ْغتزٍ عًٝٗا َٔ ايغًٛى ايصارص عٓٗا

فاسا نإ  ايغًٛى َتذٗا حنٛ ايطعاّ َج٬ اعتٓتذٓا رافع ادتٛع َج٬ :

َجاٍ : اسا نإ ايغًٛى َتذٗا يًتٛادز َع ايٓاؼ ْغتٓتر ايزافع ا٫دتُاع٢ 

2

حمزكــــــــح  ذؼد قٕٖ
ٔيٕجٓح نهسهٕك فٗ أٌ

ٔاحد .

ف٢ٗ جتعٌ ايفضر ف٢ ساية١ ْؾةاط َغةتُض٠ ٫ تتٛقةف ستة٢ تتشكةل ا٫ٖةزاف أٚ

اؽباع ساد١ . 

َج٬ ايؾدص ادتا٥ع ٜٓتب٘ انجض ٫ْٛاع ايطعاّ ٚصا٥شت٘

3

ذرُاسة قٕج اندافغ 
طزدٚــــــــــــا 

يغ اجلٓد ادلثذٔل الرضائّ

ايزافع طار ادتٗز املبشٍٚ ٫ؽباع٘ .فهًُا طارت ق٠ٛ 

َجاٍ : ايفضر ايش٣ مل ٜأنٌ ملز٠ ّٜٛ ناٌَ ٜبشٍ دٗزا ٫ؽباع رافع ادتٛع انةدل  

َٔ دٗز ايؾدص ايش٣ مل حض ع٢ً تٓاٚي٘ يًطعاّ ع٣ٛ اصبع عاعات فكط .

َج٬ طٜار٠ عزر عاعات املشانض٠ يًٛصٍٛ اىل ايتفٛم 

4

ذرسى طزٚقح اشثاع اندافغ 
تادلزَٔـــــح

فايفضر اسا ٚدز  ايطضٜك١ ايت٢ ٜغًو بٗا ٫ؽةباع ايةزافع ٫ حتكةل أٖزافة٘ فاْة٘ 

ذناٍٚ تػٝرل ٖشٙ ايطضٜك١ بطضٜك١ اخض٣ حتكل ي٘ اهلزف .

5

اندافغ االقٕٖ ػُد انفزد 
ذكٌٕ

نّ االٔنٕٚـــح  
فٗ االشثاع

َجاٍ :  اسا ؽعض ايفضر حبايت٢ دٛع ٚعطؿ ؽزٜزٜٔ فإ ا٫ٚيٜٛة١ تهةٕٛ يطًةب 

املا٤ قبٌ طًب ايطعاّ سيو ٫ٕ ادتغةِ ٜغةتطٝع حتُةٌ ادتةٛع يفةذل٠ اطةٍٛ َةٔ

ايعطؿ . 

َجاٍ : ؽةعٛص ايفةضر حبةايت٢ اعةتشناص ْٚةّٛ تهةٕٛ ا٫ٚيٜٛة١ يًٓةّٛ ست٣ٝعةٛر

يًُشانض٠ بذلنٝظ اع٢ً

6

ذظٓز اندٔافغ انفطزٚح 
انفسٕٛنٕجٛح)اجلٕع 
ٔانؼطش ٔاجلُس ( 

تشكم دٔرٖ

ف٢ٗ متض بزٚص٠ نا١ًَ :تبزأ بادتٛع ثِ ايبشح عةٔ ايطعةاّ ثةِ ا٫ؽةباع     

ٖٚهشا

َجٌ ادتٛع ٚايعطؿ ٚادتٓػ

 اَا ايزٚافع ا٫دتُاعٝة١ ٚايؾدصة١ٝ فٗة٢ يٝغةت رٚصٜة١ سٝةح إ قٛتٗةا ٫

تٓدفض بعز ا٫ؽباع بٌ تظرار ق٠ٛ 

َجاٍ : اذتاد١ اىل ايتفٛم ٚاذتاد١ اىل مجع املاٍ ٚايجض٠ٚ . 
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أُٖٝةة١ ايزٚافةةةةةةةةةع

تغاعز ايفضر ف٢ فِٗ ْفغ٘-1

تغاعز ع٢ً ايتٓب٪ بغًٛى ا٫خضٜٔ -2

ق٠ٛ ستضن١ يغًٛى ايفضر-3

ايٝٗا: َج٬ ؽضا٤ عٝاص٠ دزٜز٠ دنعٌ ايفضر ٜٓتب٘ ملعاصض ايغٝاصات ٜٚشٖب ق٠ٛ َٛد١ٗ يغًٛى ايفضر -4

تعٌُ ع٢ً اعتُضاص ايغًٛى سيت ٜتشكل اهلزف-5

ضضٚص١ٜ يهٌ َٔ ٜؾضف ع٢ً زتُٛع١ َٔ ايٓاؼ :َجٌ حتفٝظ املزصب يفضٜك٘ املٗظّٚ ٚسجِٗ ع٢ً ايفٛط-6

اندٔافغ األٔنٛــــــــّ )انفطزٚــــــــّ ( : -1
ايت٢ ٜٛيز ايفضر َظٚرا بٗا ٚتكّٛ ع٢ً اعاؼ فغٝٛيٛد٢ عٔ طضٜل ايٛصاث١  ٢ٖ ايزٚافع

  ف٢ٗ تضتبط حبفغ سٝا٠ ايفضر

. َّٛٓجاٍ :  رٚافع ايتٓفػ ٚ ادتٛع ٚايعطؿ ٚا٫خضاز ٚاي

. ٚقز تضتبط حبفغ بكا٤ ايٓٛع َجٌ رافع٢ ادتٓػ ٚا١ََٛ٫

ا٫َج١ًايٛصفايزٚافع

٢ٖٚ ايزٚافع ايت٢ ٜذلتب ع٢ً عزّ اؽباعٗا َٛت ايفضر.رٚافع فغٝٛيٛد١ٝ خايص١

٫ حتتاز ف٢ اؽباعٗا اىل ا٫ؽذلاى َع فضر اخض

رٚافةةةع ايتةةةٓفػ ٚايعطةةةؿ 

ٚادتٛع ٚايّٓٛ ٚا٫خضاز 

َجةةٌ تةةٛاطٕ رصدةة١ اذتةةضاص٠  

راخٌ ادتغِ 

رٚافع فغٝٛيٛد١ٝ سات طابع 

ادتُاعةةةةةةةةةةة٢

. ٞتكّٛ ع٢ً أعاؼ فغٝٛيٛد٢ ٚادتُاع

.ٚحتتاز ف٢ اؽباعٗا اىل اؽذلاى ايفضر َع فضر اخض

      ٫ٚ ٜذلتب ع٢ً عزّ اؽباعٗا فٓةا٤ ايفةضر ٚامنةا  فٓةا٤

ايٓٛع.

   تتؾةةةهٌ ٚفكةةةا ملعةةةاٜرل ٚقةةةِٝ ايجكافةةة١ ايزٜٓٝةةة١

ٚا٫دتُاع١ٝ يًُذتُع

)  رٚافع ا١ََٛ٫ (

) ايزافع ادتٓغ٢ (

تم تحمیل المذكرة من موقع مذكرات جاھزة للطباعة



15

: يزٚافع ايجاْٜٛ٘ املهتغب٘ )ايٓفغٝ٘ ا٫دتُاعٝ٘ (ة ا2

. ٢ٖ رٚافع تضتبط بايبٓا٤ اٚ ايتهٜٛٔ ايٓفغ٢ ٚا٫دتُاع٢ يًفضر

  ٚايتكًٝز َٔ ايب١٦ٝ ٚاجملتُع ٢ٖٚ تهتغب بايتعًِ ٚارتدل٠ ٚاملُاصع١ ٚايتزصٜب

  لالُدتٌاء ( -ًجى : ) لالجناز


االِثٍخاٌٌصفله ٗلفع

دٗلفع 
لذدتٌاعٕٚ
عاًثثثثثثٕ

 ًىَ دًافغ غبٌجاب  ِرتاةوخ ثاي  ااغ افازاد
االٔسبْ ثسجت اٌظزًف االجتّبػاخ 

 يىتسااجيب وااً أساابْ ِاآ يوايااو اٌاٌِاااخ
ًيفبػٍو االجتّبػَ ِغ ثائتو 

ُيتطٍت ًجٌد االيزيٓ ًيرتجاؼي

دًافغ االجنبس ًاالٔتّبء 
ًاٌتٍّه

ِثً احلصٌي ػٍَ
حت اٌنبص 

دٗلفع 
ظدصٕٚ
أٗ 

فردٙثثثثثٕ

 . ىَ دًافغ يتّاش هبب االفزاد ثؼضيُ ػٓ ثؼض
ثساااااااااااااجت

 َايتالف اٌظزًف اٌنفسااخ ًاالجتّبػااخ اٌتا
ينرتأ فايب اٌفزد 

 ًايتالف اٌزغجبد ًادلاٌي ًاالجتبىبد
ًٓال يتطٍت اشجبػيب ضزًرح ًجٌد االيزي

) احلبجخ اىل حتماك 
حت  -اٌذاد 

االستطالع 
ِثً اٌتفٌق ًاٌفضٌي 
ًاستمالي اٌتفىري

 تعضٜةةةف ا٫ْفعةةةةةةةةةةةا٫ت



16

. ساي١ ٚدزاْٝ٘ تٓؾا عٔ َصزص ْفغ٢ ْتٝذ٘ ٫عاق١ ايغًٛى اٚ ايتفهرل املعتار

.) ٞٚتؾٌُ ايفضر نً٘ )دغُٞ ْفغ

  ٚت٪ثض ف٢ عًٛى ايفضر أٚ تعبرلات٘ ايعاٖض٠ ٚخدلات٘ ايؾعٛص١ٜ ٚٚظا٥ف٘ ايفغٝٛيٛد١ٝ

 ٌَٚجٌ اذتظٕ ٚارتذٌ  ارتٛف، ايػطب، ايغضٚص، ايػرل٠ .َج

دٛاْةةةةةةةةةةةب ا٫ْفعةةةةةةا٫ت

اجلاَة انفسٕٛنٕجـــــــــــــــــــٙ ) انداخهٙ (
: ٔٚرًصم فٗ انؼدٚد يٍ انرغرياخ انفسٕٛنٕجّٛ انىت ذصاحة االَفؼال يصم
ايكًب .   ْكصإ ايًعاب يف ايفِ .اثاص٠ املعز٠     طٜار٠ عضع١ ضضبات -1

اْكباض ا٫ٚع١ٝ ايز١َٜٛ ف٢ ساي١ ارتٛف ٚ متزرٖا نُا ف٢ ساي١ ايػطب-2

طٜار٠ ن١ُٝ ايعضم .      اضطضاب ايتٓفػ.      اتغاع اٚ اْكباض سزق١ ايعني-3

ُْٔاك ذغرياخ اخزٖ حتدز يصم
اصتفاع ايغهض ف٢ ايزّ يُٝز ادتغِ بايطاق١ -1

حتٍٛ ايزّ َٔ املعز٠ ٚا٫َعا٤ اىل املذ ٚايعط٬ت -2

اجلاَة انشؼــــــــــــــــــٕرٖ )اخلربِ انذاذّٛ (
. تكزٜض ايؾدص يًُٛقف ٜغِٗ ف٢ تؾهٌٝ اْفعاي٘ َٔ سٝح ايؾز٠ ٚايٓٛع

ف ; يهٓو إسا عًُت إٔ ٖشا ايضدٌ دظاص ٜشبح َجاٍ :إسا صأٜت صدٌ حغو عهني َتذ١ٗ إيٝو فإْو عٛف ختا

خضٚف فإٕ خٛفو عٝكٌ

 يٛ إ اسز َٓا ؽاٖز عٝاص٠ َغضع١ حنٛٙ بغضع١ عٛف ٜؾعض بارتٛف ايؾزٜز ٚيهٓ٘ عٓزَا ٜعًِ اْٗا يعب١

٢ٖ٬َ عٝكٌ ارتٛف

َجاٍ اخض : عٓز ص١ٜ٩ ثعبإ ع٢ً ا٫صض تؾعض بارتٛف ٜكٌ عٓزَا تعًِ اْ٘ يعب١

اخلارجـــــــــٗ (اجلسًٗ  انظاْـــــــــــــــــــــــز )انسهٕك 
 َٔ ٜٚؾتٌُ ع٢ً شتتًف ايتػرلات ايعاٖض٠ ٚاذتضنات ادتغ١ُٝ ٚا٫يفاظ ٚا٫ؽاصات ْٚدل٠ ايصٛت ٚغرل سيو

تػٝرلات ف٢ ايغًٛى ايعاٖض٣ ٚايت٢ تصاسب ا٫ْفعاٍ . 

 َ٘ٓ ْٚبتعز عٓ٘  .َجاٍ ا٫ب عٓزَا  ٜبزٚ عًٞ  ٚدٗ٘ اْفعاٍ ايػطب حنشص

 فٛا٥ز ا٫ْفعةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةا٫ت

تزِٜ احملب١ بني ايٓاؼ.  .1

٫ٕ نٌ اْفعاٍ ٜتطُٔ عٓصضٜٔا٫ْفعا٫ت ق٠ٛ رافع١ يًفضر  ٚ تٛدٝٗ٘ ٚد١ٗ ادناب١ٝ .   .2

ساي١ ؽعٛص١ٜ ٚاعتعزار يعٌُ ٚعًٛى َعني 

َج٬ ارتٛف تأٖب يًٗضٚب ٚايكًل تأٖب طبٝع٢ يًفٛط باملباصاٙ 

تغاعز ايتعبرلات ايفغٝٛيٛد١ٝ ايت٢ تصاسب ا٫ْفعا٫ت ع٢ً سفغ سٝا٠ ايفضر ملٛادٗ٘ ايطٛاص٨ ..3
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َجاٍ : عٓز ا٫ْفعاٍ تظرار ن١ُٝ ايغهض ف٢ ايزّ ٜٚغاعز ع٢ً ؽشٔ ايطاق١

ايتداطب بني ايٓاؼ ٚايتٛاصٌ َع ا٫خضٜٔ يتكزِٜ  ت ايٛد٘ ع١ًُٝختزّ ايتعبرلات ايعاٖض٠ ي٬ْفعا٫ت نتعبرلاة 3

َج٬ ظٗٛص ع٬َات اذتظٕ ع٢ً ٚد٘ ؽدص ٜتشضى ايٓاؼ ملغاعزت٘ ا٫عتذاب١ املٓاعب١ 

 نٝف١ٝ اذتهِ ع٢ً ا٫ْفعةةةةةةا٫ت

ٜكاؼ ا٫ْفعاٍ َٔ خ٬ٍ ْتا٥ذ٘ ٚا٭ٖزاف اييت ٜكٛر ايٝٗا ٖٚٓاى اري١ عزٜز٠ َٓٗا 

ارتٛف ادنابٞ عٓزَا ٜزفع ايفضر يًتعاٌَ املٓاعب َع ارتطض .قز ٜهٕٛ 

ايػطب قز ٜهٕٛ ادنابٞ اسا اعإ صاسب١ عًٞ ايتدًص َٔ ايطػٛط .

اذتب ٜهٕٛ ادنابٞ عٓزَا ٜبعز بشٚص ايتعصب َع َٔ ذنب .

ايفضح ٚايغضٚص ٜهٕٛ ي٘ ْتا٥ر عًب١ٝ اسا حتٍٛ يؾُات٘ 

أِٖ ممٝظات ايؾدص ايٓاضر اْفعايٝا  : :ايٓطر ا٫ْفعةةةةةةةةةاىل 

َجٌ حتضصٙ َٔ ايتعصب ٜتشضص َٔ املٍٝٛ ٚا٫جتاٖات ايغًب١ٝ نا٭ْا١ْٝ ٚايتٛانٌ ٚارتٛف َٔ حتٌُ املغ٪ي١ٝ.-1

يتؾذٝع ْار٣ َعني 

َجٌ تكبٌ َٛظف خز١َ ٫ تت٬عب ب٘ املجرلات ايتاف١ٗ نُا تت٬عب مبٔ ٜعإْٛ َٔ اضطضابات ايؾدص١ٝ .-2

ايع٤٬ُ اْفعا٫ت املتصًني يًؾه٣ٛ 

ايتعبرل عٔ ا٫ْفعا٫ت بصٛص٠ َتظ١ْ َع ا٫خضٜٔ بٗز٤ٚ ٚثبات .-3

ٜتُهٔ َٔ ضبط ايٓفػ ف٢ املٛاقف ايت٢ تجرل ا٫ْفعاٍ .-4

ٜتشٌُ اذتضَإ ٜٚ٪دٌ ايًشات ايعاد١ً يبعض ايٛقت ست٢ تتٗٝأ ايفضص املٓاعب١ ٫ؽباعٗا . -5

ت ٚع٬قتٗا بايعًُٝات ايعك١ًٝ ٚايغًٛىا٫ْفعا٫

ت واثارها االنفعال املعتدل
 االجيابيت 

االنفعاالث احلادة والعنيفت هلا اثار سلبيت مثل

شيذ اخلابي يصٌثخا ي1
نرتط اٌتفىري ا ي2 
ا يسيُ فَ يذفك ادلؼبَٔ 3

 ًاالفىبر 
مٌٍ اٌزغجخ فَ ٌِاصٍخ ا ي 4

  اٌؼًّ ًاالجنبس.
ا  يسبػذ ػٍَ االٔسجبَ 5

يرتٌه االدران : -1
فبٌرتخص اٌثبئز أفؼبٌاب ال يزٍ فَ يصّو اال ػاٌثو فمط . 
ضؼف اٌمذرح ػٍَ اٌتذوز : فىثريا ِٓ اٌطالة يؼجشًْ ػٓ -2

ر ججت اخلٌف ادلجبٌغ ِٓ االيتجبيذوز االجبثبد اٌصحاحخ ثس
ٌرتخص ادلنفؼًاٌفىزٍ ًيؼطاً اٌتفىري اٌسٍاُ : فباجلٌّد  -3

ًاحذح ًيؼَّ ػٓ ثبلَ احلمبئك حبذح يزوش فَ فىزح 
اٌمبثٍاخ ٌالستيٌاء : سزػخ يصذيك اٌرتبئؼبد. -4

تم تحمیل المذكرة من موقع مذكرات جاھزة للطباعة
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 اٌنفسَ 
ا اٌتٌاصً االجتّبػَ اٌسٍا6ُ

ِغ االيزيُ

أذفبع اٌفزد:  اىل اٌسٌٍن غري ادليذة -5

ّٔادِ ٔيُٓجٛح دراسرــــــر:  ذؼزٚف ػهى االجرًاع  : انٕحدج األٔىل 
ا٭ٍٚاملٛضٛع 

تعضٜف عًِ ا٫دتُاع ٚأ١ُٖٝ رصاعت٘

َكز١َ:

،عبز ايضمحٔ بٔ خًزٕٚ" ٜعز امل٪عػ اذتكٝكٞ يعًِ ا٫دتُاع"

 ٞإ٫ إٔ "أٚدغت نْٛت" عامل ا٫دتُاع ايفضْغٞ، ٜعز أٍٚ َٔ اعتدزّ ن١ًُ عٛعٝٛيٛد

  ّٚايه١ًُ َؾتك١ َٔ َكطعني: 1938ٚتعين عًِ ا٫دتُاع عا ،ّ

 ،ا٭ٍٚ ٫تٝين "عٛعٝٛ" ٜٚعين زتتُع أٚ ادتُاع

 ،ٚايجاْٞ ْٜٛاْٞ "يٛدٛؼ" ٜٚعين عًِ أٚ رصاع١ ع١ًُٝ

.ٖٚهشا أصبح عًِ ا٫دتُاع ٜعين ايزصاع١ ايع١ًُٝ يًُذتُع

أ٫ًٚ: تعضٜف عًِ ا٫دتُاع:

ٚتػرلٙ ٚسٌ َؾه٬ت٘، باعتدزاّ "ٖٛ عًِ رصاع١ اجملتُع، رصاع١ ع١ًُٝ، بٗزف ايتٛصٌ اىل ايكٛاْني اذتان١ُ يٓعاَ٘ 

املٓٗر ايعًُٞ ايغًِٝ".

ؼ : اقذلح تعضٜفا اعذلؽارٜا يعًِ ا٫دتُاع .؟ز:ٖٛ عًِ ٜزصؼ اجملتُع ف٢ ثبات٘ ٚتػرلٙ 

َجاٍ : رصاع١ ايًػ١ ٚايعارات ٚايتكايٝز راخٌ اجملتُع 

ثاًْٝا: أ١ُٖٝ املٓٗر ايعًُٞ يف رصاع١ ايعٛاٖض ا٫دتُاع١ٝ:

 ايع٢ًُ زتُٛع١ َٔ ارتطٛات ايت٢ ٜتبعٗا ايباسح يزصاع١ ايعاٖض٠تعضٜف املٓٗر

ً٢ ايفِٗ املٓعِ يًعٛاٖض ا٫دتُاع١ٜٝغاعز اعتدزاّ املٓٗر ايع٢ًُ ع

فُٗا قا٥ُا ع٢ً أعػ ع١ًُٝ ع١ًُٝ، ٚقٛاعز َٓٗذ١ٝ ثابت١.
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 ٚتفغرلٖا ٚايتٓب٪ بٗا  ٖٚٛ ٚتتطح أ١ُٖٝ املٓٗر ايع٢ًُ يعًِ اٱدتُاع ف٢ رصاع١ ايعاٖض اٱدتُاع١ٝ ٚفُٗٗا

ذنكل ا٭ٖزاف ايتاي١ٝ:

. ٚصف ايعٛاٖض ا٫دتُاع١ٝ:1

،ٜٚع٢ٓ ايتعضف ع٢ً خصا٥ص ايعاٖض٠ ا٫دتُاع١ٝ

.َٔسٝح: ْؾأتٗا ٚسذُٗا ٚتطٛصٖا عدل ايظ َٔ

 ؟ َٚا َجاٍ: يٛ اصرْا رصاع١ ظاٖض٠ طٜار٠ تهايٝف ايظٚاز ف٢ اجملتُع ، ف٬بز َٔ َعضف١ َت٢ بزأت ٖشٙ ايعاٖض٠

َز٣ اْتؾاصٖا ف٢ اجملتُع ؟ ٚنٝف تطٛصت عدل ايظَإ؟.

ََٔجاٍ اخض : َعضف١ ْؾأ٠ ٚسذِ ٚتطٛص ظاٖض٠ ا٫رَإ عدل ايظ

. تفغرل سزٚخ ايعٛاٖض ا٫دتُاع١ٝ:2

 ،ٜعين َعضف١ ا٫عباب ٚايعٛاٌَ ايت٢ أرت إىل اْتؾاص ايعاٖض٠ ا٫دتُاع١ٝ

.ٚع٬قتٗا بايعٛاٖض ا٫دتُاع١ٝ ا٭خض٣

 َجاٍ: يتفغرل ظاٖض٠ طٜار٠ تهايٝف ايظٚاز ، ٫بز َٔ َعضف١ اعباب اْتؾاص ٖشٙ ايعاٖض٠ َٚعضف١ ع٬قتٗا

بايعضٚف ا٫قتصار١ٜ أٚ باملغت٣ٛ ايتع٢ًُٝ يٮفضار.

َجٌ َعضف١ اعباب ا٫رَإ ٚع٬قت٘ بايعضٚف ايعا١ًٝ٥ ٚاملغت٣ٛ ا٫قتصار٣

. ايتٓب٪ حبزٚخ ايعاٖض٠ ا٫دتُاع١ٝ:3

 ايتٓب٪ بؾهًٗا ف٢ املغتكبٌ، ْٚغتطٝع َعضف١ ايٓتا٥ر املذلتب١ عًٝٗا.ٖٛ َعضف١ َاعت٪ٍٚ ايٝ٘ ايعاٖض٠

 َجاٍ: يٛ اعتُضت طٜار٠ تهايٝف ايظٚاز فاْٗا عت٪ر٣ اىل: تأخض عٔ ايظٚاز، اصتفاع ْغب١ ايعٓٛع١ ف٢

اجملتُع، اخنفاض َعزٍ املٛايٝز.

 َج٬ ٜذلتب ع٢ً ا٫رَإ َغتكب٬ اْتؾاص ادتضح١ ٚتفهو اجملتُع

ثايجًا: أٖزاف ٚأ١ُٖٝ عًِ ا٫دتُاع:

رصاع١  عًِ ا٫دتُاع تفٝز ايطايب ٚمتهٓ٘ َٔ  :

1 ٘اذتصٍٛ ع٢ً صٛص٠ ٚاضش١ عٔ زتتُع .

2.فِٗ أمناط ايتػرل ا٫دتُاع٢ اذتارخ ف٢ ايعامل ، ٚ ايتٓب٪ مبا عٝشزخ َغتكب٬ً .

3حتصٌٝ قزص ناف َٔ املعًَٛات عٔ ايعًُٝات ا٫دتُاع١ٝ .

4. تطٜٛض ا٭عايٝب ايت٢ تغاعز ف٢ سٌ َؾه٬ت ادتُاع١ٝ َع١ٓٝ .

5 ،ْٕٛتأٌٖٝ ْفغ١ يًعٌُ َغتكب٬ ف٢ اسز فضٚع ايعًّٛ ا٫دتُاع١ٝ، نارتز١َ ا٫دتُاع١ٝ، ٚايكا .

راتؼًا: ٔظٛفـــــــح ػهـــــــــى االجرًــــــــــاع:

ٔظٛفح ػهًٛح
 ٘تطٜٛض ايعًِ ْفغ

 ٞعًٞ املغتٜٛني ايٓعضٟ ٚاملٓٗذٞ يًذٗٛر  ٚايٓكز ايشات

.ايٛصٍٛ يًزق١ يف ايكٛاْني ا٫دتُاع١ٝ

: خ٬ٍ تطبٝل خطٛات املٓٗر ايع٢ًُ ٢ٖٚ َٔ

 امل٬سع١

تم تحمیل المذكرة من موقع مذكرات جاھزة للطباعة
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حتًٌٝ املعًَٛات ٚتفغرلٖا

ٚضع ايكٛاْني

ٔظٛفح جمرًؼٛح

ًِجملتُع َعني تزصدا ف٢ ايعطا٤ ست٢ ٜصٌ  ٢ٖ نٌ ا٫رٚاص ايت٢ ٜكّٛ بٗا ايع

يًُذتُع ا٫ْغا٢ْ نً٘ ٚتٓزصز حتتٗا ٚظا٥ف فضع١ٝ ٢ٖ :

 ٙفِٗ ايٛاقع ٚتفغرل

 ٚٚتٓاٍٚ َؾه٬ت٘ ٚع٬دٗا عٛا٤ ناْت ٖشٙ املؾه٬ت ف١ٜٛ٦ أٚ قطاع١ٝ أ

زتتُع١ٝ.

ْغتعني فٝٗابايكٛاْني ايع١ًُٝ يع٬ز َؾه٬ت اجملتُع

املٛضٛع ايجاْٞ 

ايضٚار امل٪عغٕٛ يعًِ ا٫دتُاع 

أ٫ًٚ: ابٔ خًزٕٚ

)امل٪عػ اذتكٝكٞ يعًِ ايعُضإ(

ْؾأتةةةةةةةةةةةةة٘:

 ٚيز عبز ايضمحٔ ابٔ خًزٕٚ ف٢ تْٛػ ٚتٛف٢ ف٢ َصض، ف٢ ايكضٕ ايضابع عؾض امل٬ٝر٣

.ٕٚأ٣ قبٌ ظٗٛص )أٚدغت نْٛت( بٓشٛ مخغ١ قض

 ،ٜٚعز ابٔ خًزٕٚ امل٪عػ اذتكٝك٢ يعًِ ا٫دتُاع

 .اعتٛف٢ عًِ ا٫دتُاع ع٢ً ٜزٜ٘ نٌ ايؾضٚط يكٝاّ عًِ َٔ سٝح : املٛضٛع، ٚاملٓٗر، ٚاهلزف

 ،)أيف نتاب٘ )َكز١َ ابٔ خًزٕٚ ( ٚايت٢ أٚضح فٝ٘ أعػ )عًِ ايعُضإ(،  ْغُٝ٘ ايّٝٛ  )عًِ ا٫دتُاع

 ٓؾأ٠ ع٢ً ا٫دتُاع اذتزٜح.ٖٚٛ أٍٚ املفهضٜٔ ايشٜٔ َٗزٚا ي

انؼٕايــــــــم انرٙ آشــــزخ يف فكــــــــــــزِ:
ا٫عةةةةةةةةةةةض٠:   (1

َها١ْ أعضت٘ ايكضٜب٘ َٔ اذتهاّ ٚايغ٬طني ثبت ف٢ ْفغ٘ سب نٌ َٔ املٓصب ٚادتاٙ، ٚايعًِ.

ايعُةةةةةةةةةةةٌ: (2

ٚطٜضا ٚعفرلا َٚزصعا ٚقاضٝا ٚخطٝبا. خزّ نجرل َٔ املًٛى، ٚتٛىل أع٢ً َٓاصب اذتهِ، ٚصاص

ايضسةةةةة٬ت: (3

قاّ بضس٬ت نجرل٠، ٚاتصٌ بؾدصٝات نجرل٠، ٚعاصض سٛارخ َعكز٠.
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ايشنةةةةةةا٤: (4

نإ ٚافض ايشنا٤، حتاط بعك١ًٝ رقٝك١، ٚق٠ٛ ٬َسع١، ٚقزص٠ ع٢ً ايتشصٌٝ ٚاٱْتاز.

ايٛاقعٝةةةةةةة١: (5

ٚيشيو دا٤ت رصاعات٘ َب١ٝٓ ع٢ً امل٬سع١ ٚاملعاٜؾ١.نإ ٚاقعٝا ف٢ اجتاٖات٘ ايع١ًُٝ، 

كٛف اْرد٘ اتٍ خهدٌٔ إيل ٔجٕب قٛاو ػهى انؼًزاٌ ٔضزٔرذّ؟  
.اعتعضض ابٔ خًزٕٚ نتب ايتاصٜذ فٛدزٖا ٦ًَٝ٘ با٭خطا٤ ٚا٫ناسٜب =

.يشا صأٟ أْ٘ ٫بز َٔ ٚدٛر عًِ يتصشٝح ايٛقا٥ع ايتاصرن١ٝ =

 ّعًِ ايعُضإ ايبؾض٣ )عًِ ا٫دتُاع(، ست٢ ذنًٌ اذتٛارخ ٜٚصشح ٖشٙ ا٭ناسٜب.= يشيو أنز ع٢ً قٝا

دػائى ػهى االجرًاع ػُد اتٍ خهدٌٔ:
( َٛضٛع عًِ ايعُضإ عٓز ابٔ خًزٕٚ:  1

،أنز "ابٔ خًزٕٚ" إٔ اٱدتُاع اٱْغا٢ْ ضضٚص٣

  ،ٜٔ٭ٕ ايفضر ٫ ٜغتطٝع حتكٝل سادات٘ إ٫ بايتعإٚ َع ا٭خض

  ٞإسٕ ا٫ْغإ ادتُاعٞ بطبع٘، أٟ ٫بز ي٘ َٔ ايتفاعٌ ا٫دتُاع

ٜض٣ إٔ اجملتُع ؽ٤ٞ طبٝع٢ رنطع يكٛاْني عا١َ ثابت١

 ) فايعٛاٖض ا٫دتُاع١ٝ عٓز ابٔ خًزٕٚ  تزصؼ نُا تزصؼ ايعٛاٖض اذت١ٜٛٝ.) ايطبٝع١ٝ

ايعُضإ )عًِ ا٫دتُاع(. يشا قضص ابٔ خًزٕٚ إ ا٫دتُاع ايبؾض٣ َٚا ٜصاسب٘ َٔ ظٛاٖض ٖٛ َٛضٛع ع ًِ

( َٓٗر ايبشح عٓز ابٔ خًزٕٚ:2

1) ّع٢ً ايباسح أ٫ ٜكبٌ أ٣ ؽ٧ ا٫ بعز ايتأنز َٔ صشت٘.) عزّ ايتغضع ف٢ اصزاص ا٫سها .

2.ع٢ً ايباسح إٔ ٜكّٛ بامل٬سعات ايزقٝك٘ يعٛاٖض اجملتُع .

3ضٖا. ع٢ً ايباسح إٔ ٜأخش مببزأ املكاص١ْ بني َاض٢ ا٭ؽٝا٤ ٚساض

4.ٙضضٚص٠ ايتٛصٌ إىل ايكٛاْني ايت٢ حتهِ ايعُضإ ايبؾض٣ ٚظٛاٖض .

( أٖزاف عًِ ايعُضإ عٓز ابٔ خًزٕٚ:3

 أٖزاف ْعض١ٜ )َباؽةةةةةةةةض٠(:ايهؾف عٔ ايكٛاْني ايت٢ حتهِ ايعٛاٖض ا٫دتُاع١ٝ

 ٛصٌ إيٝٗةا، فة٢ تصةشٝح ٚقةا٥ع     أٖزاف ع١ًُٝ ف١ٝٓ تطبٝك١ٝ )غرل َباؽض٠(:  ا٫عتفارٙ َٔ ايكٛاْني اييت مت ايت

ايتاصٜذ، ٚتعًٌٝ سٛارث٘.  
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: ثاًْٝا

أٚدغت نْٛةةةت

)صا٥ز عًِ ا٫دتُاع اذتزٜةةةةةةةةةةةح(: 

نٝف اٖتز٣ اٚدغت نْٛت اىل ٚدٛب ٚضضٚص٠ قٝاّ عًِ ا٫دتُاع ؟

ايفضْغ١ٝ.. صغبت٘ ف٢ اص٬ح اجملتُع ايفضْغ٢ َٔ ايفٛض٢ ايت٢ اْتؾضت فٝ٘ قبٌ قٝاّ ايجٛصٙ 1

. ٚصأ٣ نْٛت إ ٖشٙ ايفٛض٢ تتًدص ف٢ اطرٚاد١ٝ ايتفهرل )أ٣ ٚدٛر أعًٛبني َتٓاقطني يًتفهرل(  ُٖا :2

. ٜٚغتدزّ عٓز ايتفهرل ف٢ ايعٛاٖض ايطبٝع١ٝ أ  ( ا٫عًٛب ايع٢ًُ ايٛضعةةةةةة٢ :

ٜٚغتدزّ عٓز ايتفهرل ف٢ ايعٛاٖض ا٫دتُاع١ٝ.  ب( ا٫عًٛب ايز٢ٜٓ ايفًغفة٢ :

ا٭عًٛب ايع٢ًُ ايٛضع٢ ف٢ حبح نٌ ظٛاٖض ايهٕٛ مبا فٝٗا ايعٛاٖض ا٫دتُاع١ٝ.باعتدزاّ نْٛت  .  طايب 3

َجاٍ : طبل نْٛت َٓٗذ٘ ع٢ً رصاع١ ظاٖض٠ ا٫ْتشاص ستا٫ٚ ادنار س٫ًٛ هلا

رعا٥ِ عًِ ا٫دتُاع عٓز نْٛةةت:

ا٫دتُاع١ٝ ٢ٖ َٛضٛع عًِ ا٫دتُاع. اع عٓز نْٛت: ٜض٣ نْٛت إٔ ايعٛاٖضَٛضٛع عًِ ا٫دتُ

 . َٓٗر ايبشح عٓز نْٛةةةةةةت:2

،أنز ع٢ً اعتدزاّ امل٬سع١، ٚايتذضب١، ٚاملٓٗر املكاصٕ، ٚاملٓٗر ايتاصرن٢

 .بٗزف فِٗ ايعٛاٖض ٚتفغرلٖا، ٚايتٛصٌ يًكٛاْني اييت حتهُٗا

 . ٖزف عًِ ا٫دتُاع عٓز نْٛت:3

حتهِ ايعٛاٖض ا٫دتُاع١ٝ، ٚايت٢ قغُٗا إىل:ايتٛصٌ إىل بعض ايكٛاْني ايت٢ 

.)قٛاْني ايجبات أٚ ايٓعاّ )ا٫عتاتٝها ا٫دتُاع١ٝ =

َجٌ ثبات بعض اجملتُعات ع٢ً صٛصتٗا رٕٚ تػرل ف٢ ايعارت َجٌ اسذلاّ ايهبرل

.)قٛاْني اذتضن١ ٚايتػرل )ايزٜٓاَٝها ا٫دتُاع١ٝ =

ٛدٝا َجٌ املٛباٌَٜجٌ تػرل بعض اجملتُعات بغبب ٚعا٥ٌ ايتهٓٛي

ثايجًا: 

إٌَٝ رٚص ناٜةةةةةةةِ:

)إصعا٤ ايكٛاعز ايع١ًُٝ يعًِ ا٫دتُاع(

ْؾأتةةةةةةةةة٘ :

ف٢ زتتُع تغٛرٙ ع٬قات َباؽض٠، ٚص ناِٜ ف٢ اسز٣ ايكض٣ ايفضْغ١ٝ،)ابٝٓاٍ (ٚيز ر

 ٘ا٭ٚىل.ٚعٓزَا اْتكٌ إىل ايعاص١ُ )باصٜػ( سٝح اجملتُع املتٓٛع، مل ٜٓػ اصتباطات

 أٚ املز١ٜٓ املعكز(.  –ٚ تصٛصٙ يًُذتُع مل رنضز عٔ ٖشٜٔ ايُٓطني :) ايكض١ٜ ايبغٝط

 بشٍ )رٚص ناِٜ( دٗزًا ْعضًٜا نبرلًا ف٢ إقا١َ رعا٥ِ عًِ ا٫دتُاع، 
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 بٛصفٗا َٛضٛعا يعًِ ا٫دتُاع َجٌ ابٔ خًزٕٚاٖتِ  بزصاع١ ايعٛاٖض ا٫دتُاع١ٝ رصاع١ َغتك١ً

 رصاع١ ايعٛاٖض ا٫دتُاع١ٝ نأؽٝا٤،أنز ع٢ً ضضٚص٠

   فاذتٝا٠ ا٫دتُاع١ٝ َجٌ سٝا٠ ايها٥ٔ ايعط٣ٛ رصؼ ايعٛاٖض ا٫دتُاع١ٝ َجٌ ايعٛاٖض ايطبٝع١ٝ

:َٝظ " رٚص ناِٜ" بٛضٛح بني منطني َٔ ايتطأَ، ُٖا

ايتطأَ ايعط٣ٛايتطأَ اٯىل

 ٜتغِ بطٝل ا٫خت٬فات ٚايفٛاصم بني ا٭فضار =

 ٫ ٜعضفٕٛ ايتدصص امل٢ٓٗ ايزقٝل =

    ا٭فضار ف٢ ٖشا اجملتُع َتؾةابٕٗٛ، هلةِ ْفةػ =

املؾاعض ٚا٫ساعٝػ، ٜٚتُغهٕٛ بٓفػ ايكِٝ.

  َجٌ ا٫عض٠ ٚايكب١ًٝ ٚايضٜف

ايتطأَ ايش٣ ٜكّٛ بني عهإ املز١ٜٓ ٖٛ

   متتاط ختصصاتِٗ امل١ٝٓٗ بايتٓٛع

  ٌ٫ تغةةةتكِٝ اذتٝةةةا٠ بٝةةةِٓٗ بػةةةرل ايتهاَةةة

ايتعإٚ َجٌ اعطا٤ دغِ ا٫ْغإ ٚ

 َجٌ ايتٓعُٝات ٚامل٪عغات ٚاملصاْع

دٗٛر رٚصناِٜ ف٢ اصعا٤ قٛاعز عًِ ا٫دتُاع:

( َٛضٛع عًِ ا٫دتُاع عٓز رٚص ناِٜ:1

.سزر " رٚص ناِٜ " َٛضٛع عًِ ا٫دتُاع ف٢ رصاع١ ايعٛاٖض ا٫دتُاع١ٝ =

:عضف ايعاٖض٠ ا٫دتُاع١ٝ بأْٗا =

  .٘عباص٠ عٔ ْعاّ ادتُاع٢ حاصؼ  ْؾاط٘ َٔ خ٬ٍ َ٪عغات

خ٬ٍ املزاصؼ ٚاملعاٖز ٚادتاَعات . َجاٍ: ايعاٖض٠ ايذلب١ٜٛ ْعاّ ادتُاع٢ حاصؼ َٔ

 َجاٍ اخض : ايعاٖض٠ ايغٝاع١ٝ متاصؼ َٔ خ٬ٍ اذته١َٛ

 ا٫دتُاع١ٝ يًُذتُعتعضٜف اعذلؽار٣ : ايعاٖض٠ ا٫دتُاع١ٝ ٢ٖ سزخ ٜعدل عٔ َعاٖض اذتٝا٠

( َٓٗر ايبشح عٓز رٚص ناٜةةةةةةةةةِ:2

أنز " رٚص ناِٜ " ع٢ً ضضٚص٠ رصاع١ ايعٛاٖض ا٫دتُاع١ٝ نأؽٝا٤

 .اعتدزاّ امل٬سع١ ٚاملكاص١ْ، ٚتتبع تطٛص ايعاٖض٠ ٚتفغرلٖا

( أٖزاف عًِ ا٫دتُاع عٓز رٚص ناِٜ:3

 ،ٖزف عًِ ا٫دتُاع ٖٛ ايهؾف عٔ ايكٛاْني ايت٢ حتهِ ايعٛاٖض ا٫دتُاع١ٝ

ٚسيو هلزف ٖٛ سٌ املؾه٬ت ا٫دتُاع١ٝ

املٛضٛع ايجايح ..

َٓاٖر ايبشح يف عًِ ا٫دتُاع

أ٫ًٚ: املٓٗر ايتاصرنةةةةةةةةةةةٞ:

فًغف١ ايتاصٜذ. ُٜعز " ابٔ خًزٕٚ " صا٥ز املٓٗر ايتاصرن٢ ف٢ ايبشح ا٫دتُاع٢ ، ٖٚٛ َ٪عػ

 ٖٛ.ٚا٫سزاخ ايتاصرن١ٝ  رصاع١ اذتٛارخ ايت٢ سزثت ف٢ املاض٢

 ِٗاذتاضض ٚاملغتكبٌ ٫ ٜهتٌُ ا٫ مبعضف١ املاض٢ايعٛاٖض ا٫دتُاع١ٝ ف٢ ف

 ايتٓب٪ مبغتكبٌ ايعٛاٖض ا٫دتُاع١ٝ ٜأت٢ ف٢  اطاص َغاص ٖا ايغابل
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 اعتدزاّ املٓٗر ايتاصرن٢ ف٢ حبجٗآٖاى َؾه٬ت ادتُاع١ٝ َع١ٓٝ تٛدب ع٢ً ايباسح

َجاٍ: رصاع١ ظاٖض٠ تػرل ايكِٝ ف٢ ايكض١ٜ املصض١ٜ خ٬ٍ ْصف ايكضٕ املاضٞ.  

20َجاٍ اخض :رصاع١ تأثرل ايصشاف١  ع٢ً اجتاٖات ايفضر حنٛ قطاٜا ايتعًِٝ ف٢ ايضبع ا٫خرل َٔ ايكضٕ

 ادلؼهٕياخ:ٔنهًُٓج انرارخيٗ َٕػاٌ يٍ ادلصادر جلًغ
:تعز ا٫فطٌ ف٢ ا٫عتدزاّ. نايٛثا٥ل ٚاذتفضٜات ٚا٫ثاص. َصارص أٚيٝةةةةةةة١ ٚ

:٢ٖٚ َا ٜٓكٌ أٚ ٜؾتل عٔ املصارص ا٫ٚي١ٝ، نزصاعات عابك١ يًُصارص ا٭ٚي١ٝ. َصارص ثاْٜٛةةةةة١

ثاًْٝا: َٓٗر املغح ا٫دتُاعةةةةةٞ:

  ٘تعضٜفةةةةةةةةة

املٛدٛر٠ ف٢ مجاع١ َع١ٓٝ ٚف٢ َهإ َعني، ف٢ ايٛقت اذتاضض  سٝح إْ٘ ٜتٓاٍٚ ٖٛ ايزصاع١ ايع١ًُٝ يًعٛاٖض 

اؽٝا٤ َٛدٛرٙ بايفعٌ ٚقت إدضا٤ املغح".

 :ٖ٘زفةةةةةةةةة 

.فٗٛ افطٌ ايطضم ف٢ تٛضٝح ايبٝاْات ايٛصف١ٖٝٛ ايهؾف عٔ ا٭ٚضاع ايكا١ُ٥ يتشكٝل اٱص٬ح ا٫دتُاع٢

 شتتاص٠ بزق١ يتُجٌ أفضار اجملتُع املضار حبجٜ٘ٚكّٛ ٖشا املٓٗر ع٢ً رصاع١ ع١ٓٝ

  ٜٚعايةةةةةةةةر

ٖشا املٓٗر َٛضٛعات نجرل٠ ، َجٌ : رصاع١ خصا٥ص ايغهإ، سذِ ا٭عض٠ ف٢ اجملتُع،  ْغب١ نٌ َٔ 

ايشنٛص ٚاٱْاخ، ْغب١ املتظٚدني ٚغرل املتظٚدني، َعز٫ت ايط٬م، اعتط٬ع اٯصا٤ سٍٛ ظاٖض٠ َع١ٓٝ، َجاٍ: 

ايػرل ؽضع١ٝ.اهلذض٠ 

  ٘تغتدزَةةةة

ٚطاصات : ايتدطٝط ٚاٱسصا٤ ٚاٱعهإ ٚا٫قتصار ٚايظصاع١ ٚايصٓاع١، نُا ٜغتدزّ يز٣ ا٭سظاب ايغٝاع١ٝ 

عٓز إدضا٤ اعتط٬عات ايضأ٣ ايعاّ أثٓا٤ ا٫ْتدابات.

أْٛاع املغٛح ا٫دتُاع١ٝ: ٖٓاى عز٠ تصٓٝفات هلا، َٓٗا:

ايتصٓٝف ٚفكا ملز٣ ايتعُل ف٢ ايبشحايتصٓٝف ٚفكا جملاٍ ايبشح

 :َّغح عةةا

َجٌٖٚٛ املغح ايش٣ دنض٣ ع٢ً زتتُع بأنًُ٘. 

سصض عزر ايشنٛص ٚا٫ْاخ ف٢ زتتُع َعني

 :َغح خاص

ٖٚٛ املغح ايش٣ دنض٣ ع٢ً قطاع َعني َٔ قطاعات 

اجملتُع.َجٌ: اٱعهإ، أٚ ايتعًِٝ

َجٌ َٓاقؾ١ َؾه٬ت ايف٬سني بعز اذتصار 

  ٚصف٢:َغح

َجٌ تأخض ٖٚٛ املغح ايش٣ ٜٗتِ بٛصف ايعاٖض٠ فكط. 

عٔ ايظٚاز عٓز ادتٓغني 

 َغح تفغٝةض٣

ِٖٚ املغح ايش٣ ٜٗتِ بايتفغرل ٚايتشًٌٝ، ملعضف١ أعباب 

َج٬ ٜعز اصتفاع ا٫ععاص َٔ اعباب  سزٚخ ايعاٖض٠.

تأخض عٔ ايظٚاز 
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اذتايةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة١:ثايجًا: َٓٗر رصاع١ 

 )ٜكّٛ ع٢ً أعاؼ ايتعُل  ف٢ رصاع١ ع١ٓٝ صػرل٠ دزا )فضر ٚاسز اٚ عزر ستزٚر

 .بٗزف حتزٜز أعباب ايعاٖض٠ ٚايعٛاٌَ امل٪ثض٠ فٝٗا

     ٕٛاملزَٓني. –رصاع١ سا٫ت فضٜز٠ اٚ خاص١ ٚيٝغت ؽا٥ع١، َجٌ: ْظ٤٫ ايغذ  

 ٖر ا٫خض٣ َعٗا اٜصعب اعتدزاّ املَٓٚجٌ سا٫ت ا٫عض ايفكرل٠

   ٚتغتدزّ أرٚات حبح عزٜز٠ دتُع املعًَٛات

 َجٌ: امل٬سع١، ٚاملكاب١ً ايؾدص١ٝ، ٚايغذ٬ت ايضزل١ٝ، ٚاملشنضات ايؾدص١ٝ، ٚتكاصٜض ا٭طبا٤، ٬َٚسعات

املبشٛخ. املغ٪يني عٔ امل٪عغ١ ا٫ص٬س١ٝ، ٖٚٛاٜات املبشٛثني، ٚغرلٖا يًتعضف عًٞ مجٝع دٛاْب سٝا٠

فضٚع عًِ ا٫دتُاعاملٛضٛع ايضابع :  

تطٛص عًِ ا٫دتُاع تطٛصا نبرلا ٚتعزرت فضٚعٗا َٚٝارٜٓ٘ ست٢ ٜػطٞ مجٝع دٛاْب اذتٝاٙ َٚٔ اِٖ فضٚع عًِ

ا٫دتُاع َاًٜٞ

عًِ ا٫دتُاع ايضٜفٞ : ا٫ٚ  

: ٜٗتِ بةة

 ٘بٛصف ٚحتًٌٝ ايبٓا٤ ا٫دتُاع٢ يًضٜف ٚٚظا٥ف٘ ٚايع٬قات ا٫دتُاعٝ٘ ٚاعًٛب ٚ منط اذتٝاٙ ب٘ َٚؾه٬ت

املدتًف٘ 

 َجٌ صغب١ ايف٬ح ف٢ بٓا٤ َٓظٍ َٚٛاد١ٗ َؾه١ً ايتعز٣ ع٢ً اصاض٢ طصاع١ٝ

سكب٘ طَٓٝ٘ َعٝٓ٘امل٪عغات ا٫دتُاعٝ٘ ايض٥ٝغٝ٘ يف اجملتُع ايضٜفٞ ٚايتػرلات اييت تطضأ عًٝٗا خ٬ ١عارص ٍ

 َجٌ ا٫ْتكاٍ َٔ اعتدزاّ ايفضٕ ايبًز٣ اىل ايفضٕ ايهٗضب٢

عًِ ا٫دتُاع اذتطضٟ :ثاْٝا 

ٜٗتِ  بةة :

َ٘ٝجٌ ايتًٛخ اذتطض٣  منط اذتٝاٙ يف املزٜٓ٘ ٚتػرلاتٗا ٚتطٛصٖا َٚا تٛادٗ٘ َٔ َؾه٬ت ٚتػرلات ادتُاع

ٚدضا٥ِ املزٕ 

 َجٌ ايهجاف١ ايغها١ْٝ ارت اىل اْتؾاص ايبطاي١

  َجٌ َغاعز٠ اجملتُع املز٢ْ ي٬عض ايفكرل ابضاط رٚص امل٪عغات ا٫دتُاعٝ٘ يف تُٓٝ٘ اجملتُع.

ثايجا: عًِ ادتُاع ايذلب١ٝ :

 ِبزصاعٜ٘ٗت :
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  َجٌ ايتهاٌَ بني ا٫عض٠ ٚاملزصع١امل٪عغات ٚاملٓعُات ايذلبٜٛ٘ راخٌ اجملتُع

اع١ عبب عظٚف ايط٬ب عٔ ايتعًِٝ ايف٢َٓجٌ رص

  َج٬ ايعٓف ايذلب٣ٛايع٬قات ايٛظٝفٝ٘ بني ايذلبٝ٘ َٚ٪عغات اجملتُع ا٫خض٣

 َجٌ َؾاصن١ ٚىل ا٫َض ف٢ زتًػ آَا٤ املزصع١

عًِ ا٫دتُاع ا٫عض٣ اٚ ايعا٥ًٞ :صابعا

ِبزصاع٘ ٜٗت

اىل ا٫عضٙ املُتزٙ  َضاسٌ تطٛص ا٫عضٙ ابتزا٤ َٔ ا٫عضٙ ايٓٛاٙ اييت ٜتِ تهٜٛٓٗا َٔ ايظٚدني ٚا٫بٓا٤ ٚص٫ٛ

اييت تطِ اٜطا ا٫بٓا٤ ٚابٓا٤ ا٫بٓا٤ 

 ايعٛاٖض اييت حتزخ راخٌ ستٝط ا٫عضٙ ٚرصاع٘ ايعارات ٚايتكايٝز

َجٌ ايتشطض ٚايبٓا٤ ا٫دتُاع٢ ي٬عض٠

عًِ ا٫دتُاع ا٫قتصارٟ :خاَغا 

 ِزصاع٘ ب ٜٗت

 زتُٛع٘ َٔ ا٫ْؾط٘ املتصً٘ با٫ْتاز ٚايتٛطٜع ٚايتبارٍ ايتذاصٟ ٚ اعت٬ٗى ايغًع ٚارتزَات

 َجٌ ايعٛمل١ ٚايجكاف١ ا٫عت٬ٗن١ٝ

عًِ ا٫دتُاع ايطيب : عارعا 

 ِبزصاع٘ ٜٗت :

  ايعضٚف ٚايؾضٚط ا٫دتُاعٝ٘ يًصش٘ ٚاملضض ٚتصٛصات ايٓاؼ عُٓٗا

 ْ٘اؽهاٍ ايتٓاقض ٚايتطاصب بني ايغًٛى ايفع٢ً يًطبٝب ٚتصٛصٙ عٔ سات٘ َٚهاْت٘ َٔ دٗ٘ ٚبني َها

َٗٓ٘ ايطب فعًٝا راخٌ اجملتُع َٔ دٗ٘ اخض٣

 َجٌ ايع٬ق١ بني ايصش١ ٚاملضض ٚايغًٛى ا٫حنضاف٢

عًِ ا٫دتُاع ايصٓاعٞ ا:عابع 

 ِبزصاع٘  ٜٗت

 ٞايبٓا٤ ا٫دتُاعٞ يًتٓعُٝات ايصٓاعٝ٘ َٔ دٗ٘ ٚايع٬ق٘ ايتفاع٬ت بني ٖشٙ  فٗٛ فضع ٜزصؼاجملتُع ايصٓاع

ايتٓعُٝات ٚايبٓا٤ ا٫دتُاعٞ ايهًٞ َٔ دٗ٘ اخض٣

 ٌَُجٌ ايصضاع بني ايعُاٍ ٚاصشاب ايع

املٛضٛع ايجا٢ْ 

ايبٓا٤ ا٫دتُاع٢ َٚهْٛات٘ 

ا٫ٚ ايبٓا٤ ا٫دتُاع٢ 

تعضٜف ايبٓا٤ ا٫دتُاع٢: -1

تم تحمیل المذكرة من موقع مذكرات جاھزة للطباعة
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ٚا٫رٚاص ايت٢ ٜكّٛ بٗا  " نٌ َذلابط َٚتفاعٌ َٔ أمناط ادتُاعات ا٫دتُاع١ٝ ٚايٓعِ ا٫عاع١ٝ  ايغا٥ز٠ ف٢ اجملتُع

ا٫فضار ٚادتُاعات  :َجٌ ايزٚي١ بٓا٤ ادتُاع٢ تتهٕٛ َٔ مجاعات ْٚعِ َٚ٪عغات َتفاع١ً َذلابط١ 

ؼ: اقذلح تعضٜفا اعذلؽارٜا يًبٓا٤ ا٫دتُاع٢ ..؟ز:ٖٛ نٌ ٜٓزصز حتت٘ مجٝع اٚد٘ ايغًٛى ا٫دتُاع٢ ا٫ْغا٢ْ

٤ ا٫دتُاع٢ َٔ :َهْٛات ايبٓا٤ ا٫دتُاع٢ :  ٜتهٕٛ ايبٓا -2

زتُٛع١ َٔ ا٫ْغام املذلابط١ راخٌ ايبٓا٤ ا٫دتُاع٢  -1

..اخلايٓعاّ ايغٝاع٢  –ايعا١ً٥  –٢ٖٚ مبجاب١ ْعِ ادتُاع١ٝ ضضٚص١ٜ يبكا٤ اجملتُع َجٌ ْعاّ ايكضاب١ ة 2

ة تتهٕٛ ايٓعِ ا٫دتُاع١ٝ ا٫عاع١ٝ َٔ ْعِ فضع١ٝ 3

خصا٥ص ايبٓا٤ ا٫دتُاع٢ : -3

َتهاٌَ  تتزاخٌ عٓاصضٙ َع بعطٗا ايبعض.نٌ  -أ

بةني ا٫فةضار   ٫ ٬ٜسغ بؾهٌ َباؽض :  فٗٛ ٜغةتزٍ عًٝة٘ َةٔ خة٬ٍ ايصةٛص٠ احملغٛعة١ يًع٬قةات ا٫دتُاعٝة١          -ب

ٚادتُاعات 

تُضاصٜت٘ فذلات ط١ًٜٛ َٔ ايظَٔ اذتفاظ ع٢ً متاعه٘ ٚاعَغتكض ٚثابت ْغبٝا :فُٔ أِٖ ؽضٚط٘  -ز

ٖٚٛ اعتُضاص رٜٓا٢َ َتػرل َتذزر َجٌ اعتُضاص جتزر ايبٓا٤ ايعط٣ٛ يًها٥ٔ اذت٢  &&

ٚيٝػ اعتُضاص اعتاتٝه٢ داَز َجٌ اعتُضاص َب٢ٓ َٔ املبا٢ْ  &&

أ١ُٖٝ رصاع١ ايبٓا٤ ا٫دتُاع٢ : -4

تغاعز ف٢ ايهؾف عٔ عٓاصض ايك٠ٛ راخٌ اجملتُع ، ٚايهؾف عٔ عٓاصض ايطعف فٝ٘. -أ

ت١ُٝٓ اجملتُع ، ٚصفا١ٖٝ أفضارٙ. تغاعز ف٢ -ب

تٛفض املعًَٛات ايزقٝك١ عٔ تاصٜذ اجملتُع ٚأسٛاي٘ ، َٚؾه٬ت٘   -ز

املها١ْ ٚايزٚص ا٫دتُاعةةةةة٢

املها١ْ ا٫دتُاع١ٝ اٚ املضنظ ا٫دتُاع٢: -1

٢ٖ املضنظ ايش٣ ٜؾػً٘ ايفضر ف٢ اجملتُع ، َجٌ َضنظ ا٭ب ف٢ ا٭عض٠

 ٙٚضع ايفضر ا٫دتُاع٢ بايٓغب١ يػرل

 تضتبط بزٚص ستزر ٜكّٛ ب٘ ايفضر ف٢ ادتُاع١ ا٫ْغا١ْٝ

 ًَُ٘جٌ َضنظ املٛظف ف٢ ع

: اْٛاع املهاْةةةةةةةةة١

َضانةظ ستص١ً َهتغبةة١َضانةظ َٛصٚثةةةةةة١

ت٢ تٓتكٌ يًفضر بغةبب اْتُا٥ة٘ يطبكة١ اٚ اعةض٠ ٢ٖ اي

رٕٚ زتٗٛر  

املهتغةب١  ايت٢ ٜصٌ إيٝٗا ايفضر مبذٗٛرات٘ ،  ٚقزصات٘ .

بايتعًِٝ ٚايتزصٜب  
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.ايطبٝب . املٗٓزؼ  َجاٍ : املزصؼ َجٌ : ابٔ املًو " اَرل . َجٌ ابٔ ا٫َدلاطٛص 

ايزٚص ا٫دتُاعةةةةةةةةةةة٢: –ب 

 منط َٓعِ يغًٛى ايفضر ذنزر ٚظٝفت٘ ٚٚادبات٘ ف٢ ادتُاع١ ا٫دتُاع١ٝ ٖٛ

 َجٌ رٚص ا٫ب ف٢ ا٫عض٠ .. َٚجٌ رٚص املعًِ ف٢ املزصع١

ادتُاع١ ا٫دتُاع١ٝ

تعضٜف ادتُاع١ ا٫دتُاع١ٝ

٢ٖ جتُع َٔ فضرٜٔ أٚ أنجض ٜٓؾأ بِٝٓٗ تفاعٌ ادتُاع٢ ، ٚع٬قات ادتُاع١ٝ ، تتشزر ع٢ً أعاع٘ ا٭رٚاص 

حتكٝل أٖزاف ادتُاع١.أفضارٖا ٚصغباتِٗ ، ٚٚاملها١ْ ا٫دتُاع١ٝ ٭فضار ادتُاع١ ، ٖٚزفٗا إؽباع سادات 

١ َٔ ا٫فضار جتُعِٗ صٚابط ٚقِٝ ٚاٖزاف َؾذلن١ زتُٛعنٌ ؼ: اقذلح تعضٜفا اعذلؽارٜا يًذُاع١ ...؟ز : ٢ٖ 

ؽضٚط قٝاّ ادتُاعةةةةةةةةة١

َؾذلن١ ٚقِٝ َٚعاٜرل أٖزاف  هلِ افضار زتُٛع١ ٚدٛر

 .ٚدٛر بٓا٤ أٚ ٖٝهٌ تٓع٢ُٝ يًذُاع١

 رصد١ َٔ ايتفاعٌ بني أعطا٥ٗا .ٚدٛر

 . ايؾعٛص با٫ْتُا٤ يًذُاع١

ٚبٗشا املع٢ٓ تصبح ا٭عض٠ ، ٚايعا١ً٥  ٚادترلإ  ، ٚايكض١ٜ ، ٚاملصٓع ، ٚايضابط١ امل١ٝٓٗ ، ٚايٓكاب١ ، ٚاذتظب ايغٝاع٢ ، 

ٚا٭١َ ، مجاعات ادتُاع١ٝ سكٝك١ٝ .

ةةةةةة١تصٓٝف ادتُاع١ ا٫دتُاعٝةةةةةةةةة

ادتُاع١ ايجاْٜٛةةةةةةةةةةة١ادتُاع١ ا٭ٚيٝةةةةةةةةةةةةةةةة١

 . ق١ًًٝ ايعزر

 جتُع بني أفضارٖا ايع٬قات ايؾدص١ٝ

  )٘ٚا٫تصاٍ ايؾدص٢ املباؽض )ا٫تصاٍ ٚدٗا يٛد

      بِٝٓٗ صٚابط ايعاطف١ٝ ) نةضٚابط ايةزّ ٚايكضابة١ ٚادتةرل٠

ٚايٓغب 

    أَجًتٗا ا٭عض٠ ، ٚا٭قاصب ٚادترلإ ، ٚايكض١ٜ

. نبرل٠ ايعزر ْغبٝا

 ، جتُعِٗ املصاحل  ارتاص١

، ٚايع٬قات غرل املباؽض٠ بني أفضارٖا

   ، أَجًتٗا ايتٓعُٝات : نايٓكابات

    ، ٚاملصةةةاْع ، ٚاملصةةةاصف ، ٚايٓةةةٛار٣ ايضٜاضةةة١ٝ

ٚا٭سظاب 
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   اذت٢ اٚ مجاع١ ا٫صزقا٤

ادتُاع١ ا٭ٚيٝةة١ ٚادتُاع١ ايجاْٜٛةةةةة١:ايع٬ق١ بني 

ايع٬ق١ بُٝٓٗا تباري١ٝ ، مبع٢ٓ إٔ نٌ مجاع١ َٓٗا ت٪ثض ف٢ ا٭خض٣ ، ٚتتأثض بٗا

  ادتُاع١ ايجا١ْٜٛ

ت٪ثض ف٢ ادتُاع١ ا٫ٚي١ٝ فزٚص ا٭ب َج٬ ف٢ ا٭عض٠ ، ٜتأثض بزٚصٙ ف٢ ايعٌُ ، َٔ سٝح ايزخٌ،  ٚايٛقت ايةش٣  

ٜكط١ٝ َع اعضت١

 ادتُاع١ ا٫ٚي١ٝ

ت٪ثض ف٢ ادتُاع١ ايجا١ْٜٛ فا٫ب ف٢ ع١ًُ ٜتأثض بٛدٛر َؾه١ً ف٢ ا٫عض٠


